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Psychisch verzuim | enkele cijfers
●

Psychische klachten – reden nr. 1 bij middellang verzuim

●

Verantwoordelijk voor 24% van alle verzuimdagen

●

Psychische klachten, overspannenheid/burn-out duurt
gemiddeld 56 dagen (44 dagen in 2008)

●

Klachten aan het bewegingsapparaat zijn verantwoordelijk
voor ongeveer 25% van het totaal aantal verzuimdagen
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Psychisch verzuim | voorspellen
●

Herhalend kort verzuim binnen 1 jaar

●

Minder goed functioneren

●

Vermijden zware werkbelasting

●

Spanningsklachten, veelvuldige nek-/lagerugklachten
(zonder duidelijke aandoening)

De alles omvattende formule!!

EFFECTIVITEIT VAN
INTERVENTIE

=
INTERVENTIE X GEDRAG

2

Verwachte
positieve
uitkomsten
Eigen
effectiviteit
(vertrouwen
)

DOEL

GEDRAG

Verwachte
negatieve
uitkomsten
Theory of planned behavior
Azjen & Fizbein (1991)

Afronde
n
Volhoud
en

Actie

Voorstadium
Overwe
gen
Besliss
en &
voorbereide
n

6
Stages of Change
Prochaska & DiClemente (1982)

3

AMBIVALENTIE

GEDRAG

HUIDIGE
SITUATIE

VOORDELEN

NADELEN

NIEUWE
SITUATIE

VOORDELEN

NADELEN

4

GIDSEN

INSTRUEREN/LEIDEN

VOLGEN

Motiverende gespreksvoering | Ambivalentie
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Motiverende gespreksvoering | Ambivalentie
●

Mensen die iets willen veranderen zijn doorgaans
ambivalent...

●

Ambivalentie is een logisch verschijnsel dat hoort bij
veranderen: mensen willen wel het positieve van de
verandering maar niet het negatieve…

●

Door ambivalentie kiezen veel mensen uiteindelijk niet en
blijven bij het oude.

●

Als motivatie laag is (huidige gedrag krijgt nog de
voorkeur) dan is kijken naar de toekomst vaak lastig.
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Motiverende gespreksvoering | Intrinsieke motivatie

●

Als mensen zichzelf horen praten over veranderen neemt
de intrinsieke motivatie toe: men praat zichzelf ‘naar het
veranderen toe’

●

Zelfspraak is de oppervlakkige laag van het denken

●

Meer positieve ‘zelfspraak’ ‘voorspelt’ uitkomsten

●

De nadelen van het huidige gedrag / de voordelen van het
veranderen

Motiverende gespreksvoering | Intrinsieke motivatie
●

Autonomie - de vrije wil, eigen keuzes

●

Competentie – zich bekwaam voelen en ergens beter in
worden

●

Verbondenheid - de behoefte erbij te horen, samen te
delen, veilig te voelen, te leven vanuit eigen waarden, een
bijdrage aan de wereld te leveren die verder gaat dan het
eigen belang.
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Motiverende gespreksvoering | Gidsen
●

Gidsen is onder meer:
- Open vragen naar de nadelen van de bestaande situatie en de
voordelen van de nieuwe situatie
- Doorvragen op positieve zelfspraak zodat de ander ‘uitweidt’
- Vragen naar het belang en het vertrouwen met een schaalvraag
- Alle argumenten samenvatten, beginnende bij de argumenten
tegen de verandering en eindigend bij de argumenten voor de
verandering.
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Take Home
●

Ambivalentie is een logisch verschijnsel dat hoort bij
veranderen.

●

Door ambivalentie kiezen veel mensen uiteindelijk niet en
blijven bij het oude.

●

Begrip tonen en een volgende gespreksstijl vormt de basis

●

Door een gidsende gespreksstijl bouw je intrinsieke
motivatie op; motiverende gespreksvoering is hierin
effectief

●

Gedragsverandering verloopt in (kleine) stappen
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