
Gespreksvoering  
 

Tips voor een goed gesprek:  

- Gebruik in een gesprek het ezelsbruggetje LSD: luisteren, samenvatten en doorvragen. 

- Pas op met ‘waarom’-vragen, deze kunnen bedreigend overkomen en de ander het gevoel 
geven dat je hem ter verantwoording roept.  

- Voorkom suggestieve vragen, vragen die het antwoord al in zich hebben (‘Dat vindt u vast 

moeilijk?’). 

- Stel geen vage vraag omdat je het onderwerp zelf lastig vindt; dan nodig je de ander uit om 
onder het antwoord uit te komen. 

 

Tips voor een goed informatief gesprek:  

- Bereid je vragen voor en neem je vragen mee naar je gesprek of overleg.  

- Zorg ervoor dat je aansluit op wat de ander vertelt. Bewaar sommige vragen voor een later 
moment. 

- Stel niet meerdere vragen tegelijk, anders raakt de ander makkelijk in verwarring. 

- Vragen naar emoties hebben vaak enige introductie nodig, anders voelt de ander zich er door 

overvallen. Bijvoorbeeld bij een vraag over een reanimatieverklaring: leg eerst uit dat je een 
vraag wilt stellen over een onverwachte gebeurtenis. 

 

Tips voor motiverende gespreksvoering: 

- Vermijd een welles-nietesdiscussie. Deze is zinloos en helpt de cliënt niet verder.  

- Ga vooral uit van wat de cliënt wel kan en weet, ondersteun en benadruk dat.  

- Gebruik de techniek van ‘positief her-etiketteren’: benoem iets negatiefs in positieve zin:  

- bijvoorbeeld als iets niet helemaal gelukt, benoem dan dat er ook iets wel gelukt is. ‘Het glas 

is halfleeg’ wordt dan ’het glas is halfvol’.  

- Speel eens “advocaat van de duivel”: geef stem aan de negatieve kant en benadruk deze 
kant: “Ja het is ook moeilijk om te bewegen, het is nu eenmaal niet anders, dat u strammer en 

zwaarder wordt”.  

- Een wat ‘domme’ opstelling werkt ook in sommige situaties: doe net alsof je iets niet weet en 

laat het je uitleggen door de cliënt. Zo hoor je wat de cliënt begrijpt en dit geeft vaak 

aangrijpingspunten voor verandertaal.  

- Maak gebruik van een schaalvraag; vraag de cliënt aan te geven op een schaal van 1 tot 10 

(weergegeven op een papier) hoe belangrijk hij een bepaalde verandering vindt en hoeveel 

vertrouwen hij heeft om een klein stapje dichter bij de 10 te komen. Met deze vragen, 

gevisualiseerd op een papier, help je de cliënt na te denken over zijn eigen mogelijkheden. 

Vervolgens kun je vragen: ”Wat kan ik doen om u te helpen daar te komen?” 


