
Zelfdeterminatie theorie - Self-Determination Theory (SDT) 

Er zijn verschillende theorieën over motivatie. Verreweg de meest populaire theorie is de 
zelfdeterminatie theorie (Self Determination Theory) van Deci & Ryan (1985; 2000). Deze wordt in 
vele onderzoeken gehanteerd en getoetst aan de praktijk. Hierdoor kunnen de hoofdlijnen uit de 
theorie ook relatief gemakkelijk worden vertaald naar een aantal handvatten voor docenten. 
  
De zelfbeschikkingstheorie of zelfdeterminatietheorie (ZDT) is een door Edward L. Deci en Richard 
M. Ryan ontwikkelde macrotheorie over de menselijke motivatie. De kern van de theorie wordt 
gevormd door de stelling dat er drie natuurlijke basisbehoeften zijn die, indien deze bevredigd 
worden, een optimale functionering, welbevinden en groei van een persoon toestaan.  

Behoeftenbevrediging en behoeftenfrustratie zijn twee mogelijke uitkomsten volgens de 
zelfdeterminatietheorie. De mate waarin een behoefte wordt bevredigd is een voorspeller voor 
adaptief functioneren. Hier tegenoverstaande is de frustratie van een basisbehoefte een voorspeller 
voor maladaptief functioneren.  

Ook de intrinsieke motivatie van een persoon om doelen te bereiken hangt mede van de bevrediging 
van deze behoeften af. Een belangrijke stelling van de theorie is dat vormen van controle op het 
gedrag van anderen zorgt voor een afname van hun intrinsieke motivatie, omdat deze controle de 
bevrediging van de basisbehoeften frustreert.  

De zelfdeterminatie theorie maakt allereerst onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. 
Intrinsieke motivatie is motivatie die van binnenuit komt, de leerling is gemotiveerd om iets te leren 
waarin hij/zij zelf geïnteresseerd is. Bij extrinsieke motivatie zorgen externe prikkels dat de leerling 
gemotiveerd is, zoals een beloning in de vorm van een hoog cijfer. Intrinsieke motivatie zorgt vaak 
voor betere leerresultaten. 
  
Volgens Deci & Ryan (1985; 2000) kunnen docenten de intrinsieke motivatie verhogen als ze weten in 
te spelen op drie psychologische basisbehoeften: 

• Autonomie. De leerling heeft de vrijheid om een activiteit naar eigen inzicht te kunnen 
uitvoeren en heeft invloed op wat hij/zij doet. 

• Gevoel van competentie. Het vertrouwen dat de leerling moet hebben in eigen kunnen. 
• Relatie, sociale verbondenheid. De verbondenheid met de omgeving, ofwel vertrouwen 

hebben in anderen. En een positief klimaat in de klas; leerlingen moeten zich vrij voelen om 
vragen te stellen en niet bang zijn om fouten te maken (Verbeeck, 2010). 

De drie basisbehoeften 

Volgens Deci en Ryan delen alle mensen drie aangeboren psychologische basisbehoeften, te 
onderscheiden van de fysiologische behoeften. Deze drie basisbehoeften worden voorgesteld als het 
ABC van de psychische ontwikkeling. Dit zijn:  

1. Autonomie: Is de universele drang om causale agenten van het eigen leven te zijn en in 
overeenstemming te zijn met het geïntegreerde zelf. Let op, dit betekent niet onafhankelijk 
van zijn anderen.[2] Eerder gaat een individu inherent op zoek naar het ervaren van 
individuele vrijheid en het gevoel van zelfbeschikking.[3] Dit is een belangrijke invulling van 
het concept autonomie, mede omdat het op die manier de universaliteit van het concept 
mogelijk maakt. Als we spreken van autonomie als onafhankelijkheid dan krijgt dit een heel 
andere invulling in bijvoorbeeld Amerika als in China, waar individualisme tegenover 
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collectivisme staat. Als we een jongvolwassene die het huis verlaat als voorbeeld nemen gaat 
het niet om het alleen wonen op zich (=onafhankelijk zijn), maar om de vrije keuze om al dan 
niet het huis te verlaten en zich goed te voelen bij het autonoom maken van die keuze. 

2. (relationele of sociale) Verbondenheid: Het universele verlangen naar interactie, verbinding 
en de ervaring om voor anderen te zorgen.[4] Dit kan ook omschreven worden met het gevoel 
van belonging, de ervaring van ergens bij te horen. 

3. Competentie: Proberen het resultaat te beheersen en beheersing ervaren.[5] Dit is het 
ervaren van eigen succesvolle verwezenlijkingen. 

Intrinsieke en extrinsieke motivatie 

Binnen de theorie wordt een onderscheid gemaakt tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. Deze 
differentiatie wordt gemaakt op basis van waaruit het gedrag wordt aangemoedigd.  

• Intrinsiek gemotiveerd zijn betekent dat je als individu handelt vanuit je eigen wil/verlangen. 
De motivatie ontstaat vanuit het persoonlijke streven naar plezier. Bijvoorbeeld: Je gaat 
sporten omdat dit je een goed gevoel geeft. 

• Extrinsieke motivatie wordt geregeld via een externe regulator (iets of iemand). Je zal als 
individu in dit laatste geval een extern doel willen bereiken. Bijvoorbeeld: ontvangen van een 
beloning (geld, voedsel), vermijden van straf. 

Volgens de zelfdeterminatietheorie kan extrinsieke motivatie de intrinsieke motivatie 'verdringen'. 
Een persoon die extern gemotiveerd wordt, zal zich niet autonoom voelen en daarom minder 
intrinsiek gemotiveerd raken. Een kind dat beloond wordt voor het al dan niet maken van huiswerk 
zal bijvoorbeeld mogelijk de eigen intrinsieke motivatie voor de handeling verliezen, als het de 
beloning als een oorzaak gaat zien van het eigen gedrag.  

 

Video uitleg self determination theory https://youtu.be/kvykdmBLVDk 
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Motivational Interviewing 

Wat is Motivational Interviewing? 

Motivational Interviewing (MI) is een evidence-based motiveringstechniek (Burke e.a., 2003, 
Hettema e.a., 2005, Yevlahova, 2009) die op vele terreinen in de gezondheidszorg wordt toegepast, 
o.a. bij verslavingsproblematiek, obesitas, stoppen met roken etc.  

Motivational Interviewing, ontwikkeld door Miller en Rollnick (1991), motiveert niet door de patiënt 
te overtuigen, maar door zijn ambivalentie voor het veranderen van zijn gedrag te verduidelijken en 
op te lossen. Veel patiënten staan ambivalent tegenover het verbeteren van hun gedrag; ze willen 
wel, maar zijn (nog) onvoldoende gemotiveerd om daar de noodzakelijke inspanning voor te leveren. 
Ze willen wel en niet tegelijkertijd. In de praktijk hoor je dat ze graag hun mond weer gezond willen 
hebben. Vervolgens beginnen ze thuis enthousiast, maar na enige tijd worden de goede adviezen 
niet meer opgevolgd en valt de patiënt terug in zijn oude gewoonten. 

Doel Motivational Interviewing 

Motivational Interviewing heeft als doel een blijvende gedragsverandering te realiseren: de patiënt 

te motiveren om van het nieuwe mondhygiënegedrag een gewoonte te maken. MI stelt de patiënt 

centraal, neemt hem serieus en geeft hem inspraak in de behandeling. De samenwerking met de 

patiënt is gebaseerd op gelijkwaardigheid. Hiermee sluit MI naadloos aan op de Wet op de 

Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), die stelt dat patiënten betrokken moeten worden 

bij de behandeling. In de praktijk is er vaak sprake van instemmen met. De inspraak voor de patiënt 

beperkt zich meestal tot ‘ja’ of ‘nee’ mogen zeggen tegen de adviezen en instructies van de 



behandelaar. Patiënten zeggen dan vaak ‘ja’ en doen ‘nee’, waardoor het gevaar bestaat dat de 

relatie verslechtert en zowel de patiënt als de behandelaar ongemotiveerd raken. 

Verantwoordelijkheid bij patiënt 

Motivational Interviewing legt de verantwoordelijkheid bij de patiënt. De behandelaar informeert de 
patiënt over de actuele situatie en de risico’ s die hij loopt. De behandelaar onderzoekt de mening en 
wensen van de patiënt. Wat wil de patiënt? De behandelaar maakt eventuele ambivalentie 
bespreekbaar en stimuleert de patiënt om een besluit te nemen over zijn gewenste zelfzorg. Als de 
patiënt besloten heeft zijn gedrag te verbeteren begeleidt de behandelaar hem bij het maken van 
een plan van aanpak om van het nieuwe gedrag een gewoonte te maken. Een gewoonte die goed 
ingevoegd kan worden in zijn dagelijkse routine. Alleen als het nieuwe gedrag tot een gewoonte is 
geworden, is de verwachting dat het verbeterde gedrag blijvend zal zijn. 

Hoe pas je Motivational Interviewing toe? 

Nieuw gedrag aanleren is geen sinecure. Het vraagt veel inspanning, discipline en het vertrouwen dat 
het op den duur zal lukken om het nieuwe gedrag eigen te maken. Is het nieuwe gedrag eenmaal een 
gewoonte geworden, dan gaat het bijna vanzelf en kost het nauwelijks moeite. Het aanleren of 
veranderen van een gewoonte is een dynamisch proces dat 5 verschillende fases kent (Prochaska 
e.a., 1992). 

 

Figuur 1. Proces van de gedragsverandering. 

Fase 1: Precontemplatie 

De patiënt is niet van plan op korte termijn zijn gedrag te verbeteren. De redenen hiervoor kunnen 
heel verschillend zijn. Het kan zijn dat hij onvoldoende de ernst van de situatie inziet. Hij ziet de 
risico’s niet die hij loopt als hij doorgaat met het huidige gedrag. Hij vindt de situatie geen probleem. 
Of hij ziet wel het probleem, maar heeft nu belangrijker zaken aan zijn hoofd dan de gezondheid. 

Fase 2: Contemplatie  

De patiënt overweegt het verbeteren van zijn gedrag, maar staat hier ambivalent tegenover. Hij wil 
wel een gezonde mond maar heeft weerstand tegen de noodzakelijke inspanning die daarvoor nodig 
is. Hij kan er (nog) niet toe komen om te beslissen zijn gedrag te gaan verbeteren. 



Fase 3: Preparatie 

De patiënt stelt een plan van aanpak op om zijn besluit succesvol uit te voeren en van het nieuwe 
gedrag een gewoonte te gaan maken. 

Fase 4: Actie 

De patiënt is gestart met het nieuwe gedrag. 

Fase 5: Behoud 

De patiënt houdt met veel wilskracht en energie het nieuwe gedrag goed vol. Is hij intrinsiek 
gemotiveerd dan kan hij het nieuwe gedrag makkelijker volhouden, wat de kans op een blijvende 
gedragsverandering groter maakt. 

Terugval 

De patiënt valt terug in zijn oude gewoonte. Dit betekent niet dat hij weer terug bij af is; een 
gedragsverandering gaat met vallen en opstaan. De patiënt heeft ervaring opgedaan en staat nu 
opnieuw voor de keuze hoe hij de verantwoordelijkheid voor zijn gezondheid op zich wil nemen. 

Welke therapie geeft u in de verschillende fasen? 

MI heeft voor elke fase een specifieke therapie ontwikkeld, die effectief is voor de fase waarin de 
patiënt zich bevindt. Patiënten gaan op heel verschillende wijze door het proces heen, voor iedere 
patiënt is het verloop weer anders. 

Fase 1 precontemplatie 

De patiënt bewust maken van de gezondheidsrisico’s die hij loopt met zijn huidige mondzorg. Niet 
alleen nu, maar ook op de lange termijn. 

Fase 2 contemplatie 

De ambivalentie van de patiënt bespreekbaar maken en oplossen. 

Fase 3 preparatie 

De patiënt begeleiden en een realistisch plan van aanpak opstellen. 

Fase 4 actie 

Afspraken maken over de zelfzorg en de eventueel gewenste begeleiding. 

Fase 5 behoud 

De inzet van de patiënt positief bekrachtigen en stimuleren het nieuwe gedrag vol te houden. 

Bij terugval 

Allereerst de opgedane ervaringen door de patiënt benutten en vervolgens achthalen in welke fase 
hij zich nu bevindt. 

 



Toepassen Motivational Interviewing 

Motivational Interviewing toepassen gaat als volgt: 

1. De patiënt op neutrale wijze informeren over de situatie en de risico’ s die hij hiermee loopt voor 
zijn gezondheid. 
2. Met open vragen achterhalen in welke fase van de gedragsverandering de patiënt zich bevindt. 
3. De juiste therapie toepassen. 

Wat wordt er van de behandelaar gevraagd? 

Motivational Interviewing professioneel toepassen vraagt van de behandelaar een goede beheersing 
van de noodzakelijke communicatievaardigheden. Zoals op gelijkwaardige basis een 
vertrouwensrelatie met de patiënt opbouwen. Het gesprek structureren. Actief luisteren, 
samenvatten, reflecteren en doorvragen naar de essentie van het probleem. De weerstand van de 
patiënt effectief benutten om zijn ambivalentie op te lossen. De inzet van de patiënt positief 
bekrachtigen en hem stimuleren het nieuwe gedrag vol te houden. Hoe professioneler de 
communicatie van de behandelaar, des te groter de kans op succes met MI. 

Wat levert Motivational Interviewing op? 

• MI is effectief omdat het de intrinsieke motivatie van de patiënt vergroot, waardoor de kans 
op succes veel groter is 

• MI is efficiënt omdat elke interventie volledig is afgestemd op het veranderingsproces bij de 
patiënt 

• MI maakt de patiënt zelf verantwoordelijk voor zijn mondhygiëne waardoor de kwaliteit van 
zijn mondgezondheid toeneemt 

• MI geeft de patiënt inspraak hetgeen relatie bevorderend werkt. 

Motivational Interviewing geeft voorlichting op maat. De behandelaar geeft alleen de voorlichting die 
afgestemd is op de persoonlijke situatie van de patiënt. Bovendien wordt met MI veel duidelijker hoe 
de patiënt werkelijk denkt over het verbeteren van zijn mondhygiëne. Dit voorkomt de nodige 
frustratie bij de behandelaar en kan de behandeltijd efficiënter benut worden. 

 

Motiverende Gespreksvoering op 1 flap - YouTube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YHJTvbg-Ojo&feature=youtu.be

