
PROFIEL
ZORGVERLENERS

Op een  
voorspoedig 

herstel

Motivatie komt niet vanzelf. Vaak moeten 

we er hard voor werken. Drie zorgverleners 

vertellen over hoe we motivatie vasthouden 

voor het beste resultaat.

De invloed van motivatie
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“Voordat mensen aan 

de slag gaan met een 

dieetprogramma stellen 

we altijd samen een 

moodboard op met heel 

concrete doelstellingen. 

Deze doelstellingen 

zijn niet altijd 

voedingsgerelateerd, 

op het moodboard 

staat ook wat de cliënt 

gelukkig maakt en welke 

obstakels hij in zijn 

leven ervaart. Van het 

moodboard maken we 

een foto die de cliënt 

op zijn bureaublad kan 

zetten. De doelstellingen 

vormen de basis van een 

functieanalyse die inzicht 

geeft in wat de oorzaak is 

van gedrag. De oorzaak 

van een eetstoornis kan 

bijvoorbeeld stress of 

emotie zijn. Dit inzicht 

is noodzakelijk om aan 

een beter eetpatroon 

te werken. Soms 

voel ik me meer een 

psycholoog dan een 

diëtist. Ik maak naast 

voedingsadvies ook 

gebruik van cognitieve 

gedragstherapie, 

bijvoorbeeld mindfulness. 

Vooral om de oorzaak 

van de eetstoornis 

te behandelen. Het 

consult hoeft niet per se 

fysiek plaats te vinden. 

We rapporteren de 

voortgang online en 

ik spreek via Skype 

met cliënten. Zo heb ik 

cliënten in Amsterdam én 

in de Verenigde Staten.” 

Dascha Willemsen
 is diëtist bij DDietist.nl 

‘WETEN 
WAARVOOR 
JE HET DOET’    
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“Intrinsieke motivatie speelt 

een cruciale rol in het 

behandeltraject. Bij het gros 

van de cliënten die ik spreek, 

is die intrinsieke motivatie 

aanwezig. Maar soms 

kan de angst voor de pijn 

een inspanningsblokkade 

veroorzaken, waardoor 

de cliënt in een negatieve 

spiraal terechtkomt. Dan 

gaat hij minder bewegen, 

neemt zijn conditie verder 

af en krijgt hij steeds meer 

pijn. Het is dan belangrijk 

regelmatig contact te 

hebben en vertrouwen te 

geven dat met inspanning 

klachten kunnen afnemen 

of verdwijnen. Niet zozeer 

de beperkingen, maar juist 

de mogelijkheden moeten 

tijdens het behandeltraject 

centraal staan. De cliënt 

moet zelfstandig en 

adequaat leren omgaan met 

de klachten. Een duidelijke 

en concrete hulpvraag en 

haalbare behandeldoelen 

helpen de cliënt de motivatie 

vast te houden. Ook 

belangrijk voor motivatie 

is het delen van de fysieke 

vorderingen. Wij delen ze 

digitaal. Soms passen we een 

spelelement toe: cliënten 

spelen een computerspel. Ze 

bedienen deze met speciale 

revalidatieapparatuur. Dat 

geeft een gezonde afleiding 

van de inspanning, maar 

levert dezelfde goede 

resultaten op.”

Arno Vriezekolk 
Fysiotherapeut bij MTC de Fysioclub

‘STEL HAALBARE  
BEHANDELDOELEN’
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“Wij zijn in 1996 

begonnen met e-health 

in de psychologie en 

waren daarmee de 

eerste ter wereld. Ons 

online consult draait om 

wat mensen motiveert 

en bestaat uit twee 

onderdelen: de standaard 

wetenschappelijk 

getoetste 

behandelmethode 

voor bijvoorbeeld een 

depressie of angststoornis 

en de manier waarop 

een behandelaar omgaat 

met zijn cliënt. Want dat 

is minstens zo belangrijk. 

Hoe ik omga met een 

cliënt heeft enorme 

invloed op het effect 

van de therapie. Hoe 

persoonlijker en hoe 

meer tijd ik aan de cliënt 

besteed, hoe beter. Het 

mooie aan een online 

consult is dat het je nog 

meer dwingt om duidelijk 

te zijn over het resultaat 

van een behandeling. 

Online kom je sneller to 

the point. Heeft een cliënt 

een paniekstoornis en de 

angst om een hartaanval te 

krijgen in de supermarkt, 

dan is het vergroten 

van zijn actieradius een 

heel concreet doel. Een 

wandeling verdient in 

zo’n traject een groot 

compliment. We bouwen 

in onze therapie ruimte 

in voor opdrachten 

zoals schrijfopdrachten. 

Doorgaans hebben 

we wekelijks contact, 

waardoor we snel tot 

concrete, motiverende 

tussendoelen komen die 

de cliënt verder helpen 

met zijn herstel.”

Bart Schrieken
is psycholoog bij Interapy.nl

‘SNEL TO THE 
POINT KOMEN’


