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PSYCHOLOGISCHE UITDAGINGEN

̶ De overheid voerde intrusieve, maar noodzakelijke maatregelen in om de 

verspreiding van het SARS-CoV-2-virus in te dijken

̶ Deze maatregelen opvolgen vraagt inspanning:

✓ Interruptie van onze dagelijks leven

b.v. sociale contacten vermijden, mondmaskers dragen, etc. 

✓ Dit vraagt volharding => langetermijn inspanningen

̶ Het volgen van de maatregelen wordt een grotere uitdaging

̶ Tijdens uitrol vaccinatie: twee snelheden in onze samenleving

̶ Na vaccinatie: zoete smaak van vrijheid



Hoe de bevolking gemotiveerd houden voor deze maatregelen 
en tegelijkertijd hun mentale gezondheid waarborgen?  

Langetermijn 

opvolging

Mentale 

gezondheid

PSYCHOLOGISCHE UITDAGINGEN



MOTIVATIONELE UITDAGING

“Een oproep tot ‘verantwoordelijkheidszin’ 
en het gebruik van ‘gezond verstand’ is 
een holle oproep in afwezigheid van een 
motiverend kader. Het is dan ook de 
kunst om een motiverend klimaat te 
scheppen waarbinnen mensen 
vertrouwen opbouwen in het vaccin en 
het waardevol vinden om zich vrijwillig te 
laten vaccineren om zichzelf en anderen 
te beschermen.”



DOELSTELLINGEN: DEZE SESSIE ZOU GESLAAGD ZIJN ALS…

̶ …U goed bent geïnformeerd over recente onderzoeksresultaten

̶ …U een aantal basisinzichten hebt meegekregen rond het 

motiverende communicatie.

(c) copyright





̶ Dagelijkse metingen van nieuwe cohorten (‘groepen’) vanaf 19 maart

̶ Totaal deelnemers = 140000+ (incl. longitudinaal 10 weken, ouders, ouderen, studenten, 

verveelden, thuiswerkers, etc.) 

Vermote, B., Waterschoot, J.,…. & Vansteenkiste, M. (2020). Do Psychological Needs Play a Role in Times of uncertainty? Associations with Well-being During the  Covid-

19 crisis. Manuscript submitted for publication.

Morbée, S., Waterschoot, J.,…. Van den Bergh, O., & Vansteenkiste, M. (2020). Adherence to COVID-19 measures: The critical role of voluntary motivation on a short- and 

long-term basis. Manuscript submitted for publication.

Mleeftijd = 51 jaar

MOTIVATIE BAROMETER



20 THEMATISCHE RAPPORTEN

www.motivationbarometer.com 



Er is niets praktischer dan een goed theoretisch fundament

= WAAROM-VRAAG

De bouwstenen van een motiverende communicatiestijl

= WAT-VRAAG

Aan de slag! Hoe kun je de motivatie van burgers stimuleren? 

= HOE-VRAAG
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Deel 1

Deel 2

Deel 3
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DEEL 1: ER IS NIETS PRAKTISCHER DAN 

EEN STEVIG THEORETISCH FUNDAMENT



 “Waarom volg jij de corona-maatregelen op?”

‘omdat ik anders 

zou worden 

gesanctioneerd’

‘omdat ik anders 

bekritiseerd word 

door anderen’

‘omdat ik mij schuldig 

zou voelen indien ik 

het niet zou doen’

‘omdat ik dan pas 

tevreden kan zijn 

over mezelf.

‘omdat ik dit 

persoonlijk zinvol 

vind’

‘omdat ik begrijp 

waarom deze 

belangrijk zijn’.

Persoonlijke 

zinvolheid
Straf, 

beloning, 

verwachting

Schaamte, 

schuld, 

zelfwaarde

Autonome motivatie of 

vrijwillige motivatie
Gecontroleerde motivatie 

of 

‘MOET-ivatie’

Internalisatie proces = 

Toenemend eigenaarschap, toewijding en verantwoordelijkheid



Er is dus niet per definitie een spanningsveld tussen 

grenzen/maatregelen en autonomie



Zelfgerapporteerde

opvolging
Eigenaarschap

MOET-ivatie

b = .08**/.04* 

b = .33**/.13**

Verzet

b = -.32**/-.18**

b = -.10**/-.04*

MOTIVATIE BAROMETER



Vraag 1:

Hoe zijn onze vrijwillige motivatie en ‘moet’-ivatie

doorheen de crisis geëvolueerd?



OVERVIEW OF RESEARCH REPORTS



Vraag 2:

Wanneer schieten we in actie? 

De (de)motiverende rol van hospitalisatiecijfers & 

angst



✓ Niet zorgen & angst zijn een goede drijfveer, maar 

risicobewustzijn

✓ Hospitalisaties = tweesnijdend zwaard

✓ Zorgen nemen af als risicobeperkende maatregelen 

worden genomen



VERSCHUIVINGEN IN BEZORGDHEID



Vraag 3:

Hoe is het met onze vaccinatiebereidheid gesteld? 



VERSCHUIVINGEN IN VACCINATIEBEREIDHEID
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Vraag 4:

Welke (de)motiverende fatoren voorspellen 

vaccinatiebereidheid? 

Rubinstein et al. BMC Public Health (2015) 15: 190.



 “Waarom zou je je laten vaccineren?”

‘omdat ik me onder 

druk gezet voel om 

te laten 

vaccineren’

‘omdat anderen 

me anders 

bekritiseren’

‘omdat ik mij schuldig 

zou voelen indien ik 

het niet zou doen’

‘omdat plichtbewust 

burgers dit doen’

‘omdat ik dit 

persoonlijk zinvol 

vind’

‘omdat ik op deze 

manier mezelf en 

anderen bescherm’

Persoonlijke 

zinvolheid
Straf, 

beloning, 

verwachting

Schaamte, 

schuld, 

zelfwaarde

Autonome motivatie of 

vrijwillige motivatie
Gecontroleerde motivatie 

of 

‘MOET-ivatie’

MOTIVATIE BAROMETER

Internalisatie proces = 

Toenemend eigenaarschap, toewijding en verantwoordelijkheid



 “Waarom zou je je NIET laten vaccineren?”

‘omdat ik er niet de 

inspanning voor kan 

opbrengen’

‘omdat ik niet weet hoe ik 

aan de nodige info kan 

geraken’

‘omdat ik twijfel over de 

grondigheid van het 

onderzoek’

‘omdat ik me zorgen maak 

over de neveneffecten’

‘omdat de COVID-19 crisis 

niet zo ernstig is als men 

beweert’

‘omdat de overheid zich 

niet moet bemoeien met 

wat ik doe’

Moeite –

bekwaamheid

MOTIVATIE BAROMETER

Wantrouwen Verzet



RESULTATEN MOTIVATIEBAROMETER
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Vraag 5:

Welke personen kunnen de meest positieve invloed 

uitoefenen en waarom? 



RESULTATEN MOTIVATIEBAROMETER
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CONCLUSIE: DE KWALITEIT VAN MOTIVATIE TELT

̶ Gedrag = de factor in deze crisis

̶ Kwaliteit van motivatie telt

̶ Sleutel tot motivatie = 

▪ Goede aansluiting tussen aard van risicobeperkende

maatregelen & de waargenomen risico’s op besmetting

▪ Aard van de communicatiestijl

(c) copyright



DEEL 2: 

WAT IS EEN MOTIVERENDE 

COMMUNICATIESTIJL?



Welke behoeftes sluiten aan bij deze criteria?

(c
) 

c
o

p
y
ri
g

h
t

Eerder 

psychologisch 

dan fysiologisch

Eerder inherent 

dan verworven

Eerder 

fundamenteel dan 

triviaal

Eerder universeel 

dan gebonden 

aan cultuur

Vansteenkiste, M., Ryan, R. M., & Soenens, B. (2020). Basic Psychological Need Theory: Trends, critical themes, and future directions. Motivation and Emotion, 44, 1-

31.



Autonomie

De ervaring jezelf te mogen zijn en vrijwillig te mogen handelen, denken en voelen; 

ervaring van keuze en psychologische vrijheid

(c) copyright



Relationele verbondenheid

Evaring van een warme, hechte en authentieke band met anderen, voor anderen

zorg dragen en geliefd worden

(c) copyright



Competentie

Het gevoel hebben bekwaam te zien om een activiteit uit te voeren, gewenste

doelen te bereiken en de eigen vaardigheden te ontplooien

(c) copyright



B

Ik voel me begrepen in 

mijn zorgen

A

Ik heb het gevoel dat

me al dan niet laten

vaccineren een vrije

keuze is

C

Ik heb de nodige info 

gekregen en weet hoe ik

me kan laten vaccineren



EVOLUTIE DOORHEEN DE CORONACRISIS



COMMUNICATIEKOMPAS

Aelterman, N.*, Vansteenkiste, M.*, Haerens, L., Soenens, B., Fontaine, J., & Reeve, J. (2019). Towards an integrative and fine-grained insight in motivating and demotivating

teaching styles: The merits of a circumplex approach. (* equal contributions). Journal of Educational Psychology, 111, 497-521.



DEEL 3: 

HOE KAN JE OP EEN MOTIVERENDE WIJZE 

COMMUNICEREN?
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Vraag 1:

Motiveren tot gedragsverandering zonder angst te 

induceren: dansen op een slap coronakoord
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Twee algemene richtlijnen op basis van twee 

observaties



COMMUNICATIEKOMPAS

Observatie 1: Sommige politieke 

leiders en overheden gaan er vanuit 

dat motiveren gelijkt staat met 

versoepelen en zijn te voorzichtig 

om kordaat op te treden. 

Observatie 2: Sommige experten 

willen informeren en hun 

bezorgdheid tonen, maar wekken 

(onbedoeld) angst op.  



TWEE GLOBALE RICHTLIJNEN

- Durf leiderschap te tonen; structuur (richting) en 

autonomieondersteuning (duiding) kunnen gemakkelijk hand in 

hand gaan

- Probeer de bevolking te laten meedenken over de situatie; 

bied hen inzicht zodat ze mee verantwoordelijkheid kunnen

opnemen.

43
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AUTONOMIE-ONDERSTEUNING
Tip 1: Toets je het draagvlak van een 

maatregel af? 

Betrek mensen bij het invullen en 

vormgeven van de maatregelen

Tip 2: Stel je empathisch op

Valideer de last van mensen; wees 

dankbaar voor de geleverde inspanningen

Tip 3: Cultiveer prosociale motivatie

Waarom en voor wie zouden ze het wel 

doen? Personaliseer motivatie om 

solidariteitsgedachte te voeden

Tip 4: Verhoog het risicobewustzijn

Gebruik als-dan strategieën om het 

concreet te maken wat de lange termijn 

gevolgen van ons gedrag zijn. 



(c) copyright

STRUCTUUR
Tip 5: Faciliteer verbinding

Probeer verbindende acties, zowel 

ludiek/luchtig als emotioneel 

ondersteunend, op touw te zetten. 

Tip 6: Bevestig vertrouwen

Schenk vertrouwen in de capaciteit van de 

burger om vol te houden en benadruk de 

effectiviteit van de maatregelen. Ons gedrag 

= ons wapen

Tip 7: Zorg voor duidelijkheid 

Geef zeer concreet aan wat van verwacht 

wordt van mensen en hoe ze aan deze 

verwachtingen kunnen tegemoet komen. 

Tip 8: Werk doelgericht

Verwijs naar het lange termijn doel 

(controlefase) en bouw tussendoelen in.
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Vraag 2:

Verleiden, overtuigen of informeren? 

Dansen op een slap vaccinatiekoord (Part II)
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Twee algemene richtlijnen op basis van twee 

observaties



COMMUNICATIEKOMPAS

Observatie 1: Enthousiaste en 

overtuigde huisartsen kunnen vanuit 

hun expertpositie erg actiegericht 

zijn. In hun dadendrang kunnen ze 

onvoldoende aansluiting vinden bij 

perspectief van hun patiënt en 

vaccinatiedruk ontlokken. 



TWEE GLOBALE RICHTLIJNEN

1. Pijler vrijwillige motivatie: Wat is de doelstelling van het gesprek? 

- Iemand overtuigen of de situatie verhelderen?

- Probeer je bekeringsdrang te laten varen!

- Probeer je expertenrol niet te snel in te nemen; timing is cruciaal! 

- Handel vanuit een nieuwsgierige en open grondhouding
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COMMUNICATIEKOMPAS

Observatie 2: Sceptische en 

wantrouwige huisartsen kunnen 

twijfel zaaien bij hun patiënten en op 

deze manier een negatief 

sneeuwbaleffect genereren. 
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Casus

Ik citeer even mijn huisarts na een recente consultatie: " Ik
wil in ieder geval niet bij de eersten zijn om het vaccin te
krijgen. Zou niet graag eindigen met leukemie."



2. Vertrouwen

- De beste manier om vertrouwen te wekken is je zelf te laten

vaccineren

- Fungeer als model of voorbeeld voor je patiënten

52
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EERSTE STAP: AUTONOMIE-ONDERSTEUNING
Tip 1: Werk participatief & volg het ritme 

van de patiënt

Beschouw je patiënt als een partner 

waarmee je in dialoog gaat; bied keuze 

over het al dan niet vaccineren; voorzie 

wacht- en bedenktijd maar behoud 

connectie

Tip 2: Veer mee met weerstand en 

wantrouwen

Exploreer de obstakels die patiënten zien 

bij vaccinatie

Tip 3: Bevraag motivatie

Waarom en voor wie zouden ze het wel 

doen? Personaliseer motivatie om 

solidariteitsgedachte te voeden
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TWEEDE STAP: STRUCTUUR - HOUVAST

Tip 4: Geef aanvullende informatie

Ratel niet op een mechanische wijze een 

‘vaccinatiepraatje’ af, maar voeg in en geef 

aanvullende informatie

Tip 5: Communiceer transparant

Wees open over de informatie die we al 

kennen maar waar we nog geen antwoord 

op hebben. 

Tip 6: Vermeld de norm

Geef op basis van onderzoek aan hoeveel 

personen er van plan is zich te laten 

vaccineren => wordt gemonitord 



Prof. Dr. Maarten Vansteenkiste

Ontwikkelings-, persoonlijkheids- en sociale psychologie 

E Maarten.Vansteenkiste@UGent.be

W https://www.ugent.be/epg/nl/onderzoek/coronastudie



ZIN IN MEER?
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Inspirerende keynotes
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