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belang van psychologische basisbehoeftes 

• … deze sessie aanmoedigt tot verdere reflectie rond de rol van 
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Uit het leven gegrepen



Dialoog

Thuis: dialoog tussen u en uw 5-jarig kind

 Gelieve de rol van uw kind in te nemen
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Dialoog tussen uzelf en 5-jarig kind

Kind: Neen, ik lust geen vis! 

Moeder: Kom, kom, niet overdrijven, hé. Het is maar een klein stuk. 

Kind: Ja? Dat is echt een groot stuk, kijk eens! 

Moeder: Mieke, we gaan niet opnieuw ruzie maken, he. Je hoort je vis op te eten. Als 

je nu jouw vis niet opeet, dan krijg je straks geen dessert.

Kind: Dat is niet eerlijk! Jij probeert mij gewoon te lokken! Jij eet toch ook niet graag 

rode kool!

Moeder: We eten nu vandaag geen rode kool. Het is vis. En je hoeft zo niet te 

roepen en hier zo’n groot probleem van te maken. Je had het al drie keren kunnen 

opeten!

Kind: Ik moet, moet, moet … hier altijd van alles doen. Jij wil hier gewoon altijd de 

baas spelen! (en Mieke loopt weg van tafel)

Moeder: Wel, als je geen respect kan tonen voor wat ik klaar maak, dan krijg je ook 

geen dessert!



Hoe voelde u zich na dit gesprek als kind?

 Kind voelt zich niet gehoord, want klacht wordt 

‧ … geminimaliseerd

‧ … ontkend

 Moeder en kind praten naast elkaar; de situatie escaleert, want moeder 

begint te dreigen = kettingreactie

 Gesprek wordt een strijd, waarbij er verzet bij het kind naar boven komt



Motiveren in de hulpverlening: 

Een hot thema

http://www.vvob.be/vvob/?q=en
http://www.vvob.be/vvob/?q=en
http://www.vvob.be/vvob/?q=en
http://www.vvob.be/vvob/?q=en


•Psychiatrie

•

http://www.standaard.be/cnt/dmf20170130_02704069


Uitdaging 1

De vitamines voor groei:

De rol van psychologische behoeftebevrediging



Stelling: 

Er zijn geen universele ingrediënten voor een motiverende 

opvoedings- of hulpverleningsstijl. Wat motiverend is voor de 

ene jongere is demotiverend voor de andere jongere en vice 

versa. 

1. Niet akkoord

2. Akkoord

3. Het hangt er van af



Welke behoeftes sluiten aan bij deze criteria?

Eerder 

psychologisch dan 

fysiologisch

Eerder inherent dan 

verworven

Eerder fundamenteel 

dan triviaal

Eerder universeel 

dan cultuurgebonden



Autonomie

Jezelf mogen zijn, vrijwillig mogen handelen, denken en voelen, 

gevoelens van keuze en psychologische vrijheid

A



Relationele Verbondenheid

Warme, hechte en authentieke band met anderen, voor anderen 

zorg dragen en geliefd worden, zowel in dyadische relaties als in 

het bredere netwerk

B



Competentie

Bekwaamheid om een activiteit uit te voeren, gewenste doelen te 

bereiken en vaardigheden te ontplooien

C



Hoger welzijn & 

vitaliteit

Bevrediging van de 

psychologische 

basisbehoeften

Veilige 

hechtingsrelatie

Meer emotionele 

veerkracht

Vansteenkiste, M., & Ryan, R. M. (2013). On psychological growth and vulnerability: Basic psychological need satisfaction and need frustration as an 

unifying principle. Journal of Psychotherapy Integration, 3, 263-280

Minder weerstand & 

meer eigenaarschap

Vrijwillige 

zelfbeheersing



Kunnen we deze vitamines in kaart brengen? 

http://www.vvob.be/vvob/?q=en
http://www.vvob.be/vvob/?q=en
http://www.vvob.be/vvob/?q=en
http://www.vvob.be/vvob/?q=en


Illustratie 1:

Behoeftebevrediging in vier culturen

US

N = 298

Peru

N = 244

Belgium

N = 200

China

N = 309

Chen, B., Vansteenkiste, M., Beyers, W., Boone, L., Deci, E. L., Duriez, B. Lens, W., Matos, L., Mouratidis, A., Ryan, R. M., Sheldon, K. M., Soenens, B., 

Van Petegem, S., & Van der Kaap-Deeder, J., Verstuyf, J (2015). Basic psychological need satisfaction, need frustration, and need strength across four 

cultures. Motivation and Emotion, 39, 216-236.
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Behoefte-

bevrediging

Levens-

tevredenheid

Behoefte-

frustratie

Vitaliteit

Depressieve 

symptomen

..51**

..73**

..60**

.-.19**

Chen, B., Vansteenkiste, M., Beyers, W., Boone, L., Deci, E. L., Duriez, B. Lens, W., Matos, L., Mouratidis, A., Ryan, R. M., Sheldon, K. M., Soenens, B., 

Van Petegem, S., & Van der Kaap-Deeder, J., Verstuyf, J (2015). Basic psychological need satisfaction, need frustration, and need strength across four 

cultures. Motivation and Emotion, 39, 216-236.

Vitaminebarometer = 

jaarlijks in kaart brengen van de vitamines 

bij jongeren en zorgverstrekkers



Illustratie 2:

Profiteren gedetineerden van ervaringen van autonomie 

en keuze? 

Van der Kaap-Deeder, J., Audenaert, E., Vandevelde, S., Soenens, B., Van Mastrigt, S., Mabbe, E., & Vansteenkiste, M. (2017). Choosing when choices are

limited: The role of perceived afforded choice and autonomy in prisoners’ well-being. Law and Human Behavior, 41, 567-578.



Van der Kaap-Deeder, J., Audenaert, E., Vandevelde, S., Soenens, B., Van Mastrigt, S., Mabbe, E., & Vansteenkiste, M. (2017). Choosing when choices are

limited: The role of perceived afforded choice and autonomy in prisoners’ well-being. Law and Human Behavior, 41, 567-578.



Ontwakende menselijke kwetsbaarheden: 

De rol van behoeftefrustratie



A
Gevoel van druk & 

conflict
Gevoel van 

psychologische vrijheid 

& keuze

Bevrediging Frustratie

B
Gevoel van uitsluiting & 

eenzaamheid
Gevoel van warmte & 

wederzijdse zorg 

C
Gevoel van falen & 

inadequaatheid
Gevoel van 

bekwaamheid & 

effectiviteit



UITKOMSTEN

Groei & gedrags-

verandering

“the best”

ENERGETISCHE 

BASIS 

Behoeftebevrediging

SOCIALE CONTEXT

Behoefte-

ondersteunende 

omgeving

Defensiemechanismen 

& passiviteit

“the beast”

Behoeftefrustratie
Behoefte-

beknottende 

omgeving

Vansteenkiste, M., & Ryan, R. M. (2013). On psychological growth and vulnerability: Basic psychological need satisfaction and need frustration as an unifying 

principle. Journal of Psychotherapy Integration. 



Illustratie 3:

Opstandig verzet bij jongeren in de bijzondere 

jeugdzorg 



.50***

.62***

-.18

.00

.39**

.47**

Dwingende 

opvoeding

Stellen van regels

Responsiviteit

Behoefte-

frustratie

Opstandig 

verzet

Internalizerende

Problemen

Externalizerende

Problemen.39**

Van Petegem, S., Soenens, B., Vansteenkiste, M., & Beyers, W. (2015). Rebels with a cause? Adolescent defiance from the perspective of Reactance 

Theory and Self-Determination Theory. Child Development, 86, 903-918.

Path-model: CFI = .96; RMSEA = 0.07: SRMR = 0.10

Weerstand = interessant in plaats van irritant

= signalen van beknotte psychologische behoeftes

=  spiegel  



Illustratie 4:

Behoeftefrustratie als een transdiagnostische 

kwetsbaarheidfactor

Transdiagnotische kwestbaarheidfactor voorspelt niet kan enkel het 

voorkomen van diverse problemen, maar ook de samenhang (co-

morbiditeit) ertussen.

Depressieve 

symptomen

Eetpathologie  

(compensatie)

Campbell, R., Boone, L., Vansteenkiste, M., & Soenens, B. (2018). Psychological need frustration as a transdiagnostic process in associations of self-

critical perfectionism with depressive symptoms and eating pathology. Journal of Clinical Psychology, 74, 1775-1790.



Verschuiving in 

depressieve 

symptomen

Verschuiving in 

eetpathologie

Behoeftefrustratie
.47***

.64***

.30***

.24***

Campbell, R., Boone, L., Vansteenkiste, M., & Soenens, B. (2018). Psychological need frustration as a transdiagnostic process in associations of self-

critical perfectionism with depressive symptoms and eating pathology. Journal of Clinical Psychology, 74, 1775-1790.



• Multifinaliteit = behoeftefrustratie ligt aan de basis van diverse 

problemen

• Transdiagnostische rol  “hokjesbenadering” of categoriaal denken



Depressieve 

symptomen & angst

Frustratie van de 

psychologische 

basisbehoeften

Onveilige 

hechtingsrelatie

Emotionele 

dysregulatie

Vansteenkiste, M., & Ryan, R. M. (2013). On psychological growth and vulnerability: Basic psychological need satisfaction and need frustration as an 

unifying principle. Journal of Psychotherapy Integration, 3, 263-280

Meer verzet & 

probleemgedrag

Gebrekkige 

zelfbeheersing



Illustratie 5:

Van de jongere naar de ouders en 

hulpverleners:

Behoeftebevrediging als bron van zelfzorg



De ene dag is de andere dag niet



Mabbe, E. Soenens, B., Vansteenkiste, M., Van der Kaap-Deeder, J., & Mouratidis, A. (2018). Day-to-day variation in autonomy-supportive and

psychologically controlling parenting: the role of parents’ daily experiences of need satisfaction and need frustration. Parenting: Science and Practice, 18,

86-109.



VERKLAREND 

MECHANISME

Psychologische

beschikbaarheid

ENERGETISCHE 

BASIS 

Behoeftebevrediging

SOCIALE CONTEXT

Behoefte-

ondersteunende 

omgeving

StressBehoeftefrustratie

Behoefte-

beknottende 

omgeving

Van der Kaap-Deeder, J., Soenens, B., Mabbe, E., Dieleman, L., Mouratidis, A., Campbell, R., & Vansteenkiste, M. (in press). From daily need experiences

to autonomy-supportive and psychologically controlling parenting via psychological availability and stress. Parenting: Science and Practice.



• ABC-Behoeftes = voedingsbodem voor ons dagelijks geluk en 

lange termijn ontwikkeling! 

• Fundamentele rol

• Voorspelling van brede waaier aan ontwikkelingsuitkomsten

• Cruciaal over contexten heen: opvoeding, hulpverlening, onderwijs 

• Behoeftenhuishouding is cruciaal voor jongeren & socialiatiefiguren = 

zelfzorg

Conclusie #1: 

De vitaliserende rol van behoeftebevrediging & energie-

uitputtende rol van behoeftefrustratie



Deel 2:

Wat is een groeibevorderende opvoedings- en 

hulpverleningsstijl?



Autonomie

VerBondenheid

Competentie

Autonomie-

ondersteunende vs. 

controlerende context

Relationele steun vs. 

afwijzing

Structurerende vs. 

Chaotische context



Stijl Autonomieondersteunende stijl

Vertrekpunt

Gevoel bij persoon

Aansluiting zoeken bij 

psychologische behoeftes

Grondhouding

Belevingswereld persoon:

Voorstellen, gevoelens, interesses

“Ik mag mijzelf zijn” - Autonomie

Afstemmen op belevingswereld

Nieuwsgierigheid, openheid, 

flexibiliteit



Illustratie 6:

Hoe kan je motiverend communiceren zodat 

jongeren zich vrijwillig bloot geven? 



Voorbeeldfragmenten

Wuyts, D., Soenens, B., Vansteenkiste, M., & Van Petegem, S. (2018). The role of observed maternal autonomy support, reciprocity

and psychological need satisfaction in adolescent disclosure. Journal of Adolescence, 65, 141-154.



Autonomie-ondersteunend gedrag

Keuze gespreksonderwerp

Reflectief luisteren

Emotionele toestand herkennen

Vragen naar ervaringen

Authentieke interesse

Onthulling gepast samenvatten

Empatisch begrip

Zelfonthulling geduldig afwachten

Controlerend gedrag

Gesloten vragen

Controlerend taalgebruik

Bevelen

Ongevraagd advies / preken

Teleurstelling tonen en schuldinductie

Bekritiseren en afgunst tonen

Onderbreken

Intrusieve vragen en wantrouwen

Ouder vooral aan het woord

Wuyts, D., Soenens, B., Vansteenkiste, M., & Van Petegem, S. (2018). The role of observed maternal autonomy support, reciprocity

and psychological need satisfaction in adolescent disclosure. Journal of Adolescence, 65, 141-154.



Vitamines 

tiener

Tevredenheid

gesprek

Mate van 

onthulling

Geobserveerde

gespreksstijl

ouder

Vrijwillige

onthulling

Vitamines 

ouder

Tiener

Ouder

Tevredenheid

gesprek

Geobserveerde

wederkerigheid



Complementariteit tussen ZDT & Motiverende

Gespreksvoering



Maar ….

resulteert autonomieondersteuning niet in grenzeloze 

vrijheid?



A. Akkoord

B. Niet akkoord

C. Het hangt er van af

Stelling: Autonomie en grenzen
Het verlenen van autonomie staat haaks op het trekken van 

grenzen, die noodzakelijk zijn in de opvoeding en 
begeleiding.



Controlerende omgevingen

Autonomie-ondersteunende 

omgevingen

Gebrek aan structuur 

= chaos

Structuur

= begeleiding & toezicht

Autonomie-ondersteuning betekent niet dat

a) … jongeren aan hun lot worden over gelaten om problemen, die ze bij het 

leren ervaren, op te lossen = gebrek aan betrokkenheid

b) … ouders/hulpverleners geen regels of verwachtingen kunnen 

communiceren, alsof jongeren onbeperkte vrijheid genieten = permissieve 

omgeving



Stijl Structuur

Vertrekpunt

Gevoel bij de cliënt

Aansluiting zoeken bij 

psychologische behoeftes

Grondhouding

Kwaliteiten & vaardigheden van 

de jongere

“Ik word beter in X” - competentie

Afstemmen op 

ontwikkelingsniveau cliënt

Procesfocus, zelfontplooiing, 

vertrouwen



Illustratie 7:

Bewegen op een slap koord:

autonomieondersteunend toezicht houden op 

het gedrag van jongeren

Controlerende omgevingen

Autonomie-ondersteunende 

omgevingen

Gebrek aan structuur 

= chaos

Structuur

= begeleiding & toezicht



-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

Autonomieondersteuning Controle Toezicht houden

Autonomie-

ondersteunend 

toezicht

Controlerend 

toezicht

Controlerend  

geen toezicht

Autonomie-

ondersteunend 

geen toezicht

Gemiddeld



Komen jongeren die zijn opgenomen in de bijzondere 

jeugdzorg en psychiatrie in bepaalde opvoedingsprofielen 

meer voor?  



0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Procentuele verdeling van jongeren in opname (blauw) en 
controlegroep (groen) over opvoedingsprofielen

Controlegroep Groep in opname

Autonomie-

ondersteunend 

toezicht

Controlerend 

toezicht

Controlerend  

geen toezicht

Autonomie-

ondersteunend 

geen toezicht

Gemiddeld



Welke jongeren voelen zich het best in hun vel? 



0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Internaliserende problemen in functie van 
opvoedingsprofiel 

Autonomie-

ondersteunend 

toezicht

Controlerend 

toezicht

Controlerend  

geen toezicht

Autonomie-

ondersteunend 

geen toezicht

Gemiddeld



Autonomie-

ondersteunend 

toezicht

Controlerend 

toezicht

Controlerend  

geen toezicht

Autonomie-

ondersteunend 

geen toezicht

Gemiddeld

0

1

2

3

4

5

6

Levenstevredenheid in functie van opvoedingsprofiel 



Maar motiverende ouders en hulpverleners zijn niet enkel 

autonomieondersteunend en structurerend, maar ook warm 

en betrokken!



Opvoedingsdimensie Relationele steun

Vertrekpunt

Gevoel bij kind

Aansluiting zoeken bij 

psychologische behoeftes

Grondhouding

Emotioneel functioneren 

– sfeer in  gezin

“Ik heb een hechte band met kind” 

- verbondenheid

Rekening houden met 

gevoelswereld 

Zorgzaamheid, liefde, receptiviteit



• Autonomieondersteuning, structuur en warmte

• … staan niet op gespannen voet, maar gaan doorgaans hand in hand, 

al is het soms balanceren op een slap koord

• … vormen in combinatie de meest groeibevorderende cocktail

Conclusie #2: 

De meest groeibevorderende cocktail



Deel 3:

Van emotionele veerkracht tot een stevig verankerd intern 

kompas: De vele voordelen van behoefteondersteuning



Intern kompas

Emotionele 

veerkracht

Vrijwillige 

verandering

Behoefteondersteunende 

opvoeding & hulpverlening



Ontwikkelingsuitkomst 1:

Emotionele veerkracht: Integratieve emotieregulatie

Roth, G., Vansteenkiste, M., & Ryan, R. M. (in press). Integrative emotion regulation: Process and development from a self-determination theory

perspective. Development and Psychopathology.



Het was het einde van het schooljaar. Oscar (11) begon plots te huilen in

de auto toen ze op weg waren naar de tekenacademie. Zijn papa

reageerde verrast. Na enige tijd gaf Oscar te kennen dat hij verdrietig

was omdat Basiel, één van zijn betere vrienden, zou verhuizen. “Maar je

hoeft niet zo te huilen, we kunnen hem dan nog eens uitnodigen!”,

probeerde zijn papa hem te trootsen. “Maar hij is de enige die mij begrijpt

in de klas en ik begrijp hem ook goed.” “Je zal wel nieuwe vrienden

maken hoor in je klas. Papa had vroeger ook een goede vriend die

verhuisd is en wij zien elkaar vandaag zelfs nog. Uiteindelijk gaat Basiel

ook maar een paar kilometer verder wonen.”

Casus

 Gelieve de rol van Oscar in te nemen



Facet 1:

Receptiviteit voor eigen

gevoelswereld

Facet 2:

Actieve interesse in 

betekenis gevoelens

Facet 3:

Vrijwillige actie

Integratieve emotieregulatie = bron van veerkracht



Integratieve emotieregulatie = bron van veerkracht

Facet 1:

Receptiviteit voor eigen

gevoelswereld

Onvoorwaardelijke 

aanvaarding 

Facet 2:

Actieve interesse in 

betekenis gevoelens

Nieuwsgierigheid

Facet 3:

Vrijwillige actie

Begeleiding & keuze

“Het is logisch dat je zoveel 

verdriet hebt. Jullie zijn 

goede vrienden!”

“Wat is er zo bijzonder aan 

Basiel?” “Waarom zijn jullie 

zo’n goede vrienden?”

“Zou je op één of andere 

manier willen tonen dat je 

het jammer vindt dat hij 

verhuist?”



Ontwikkelingsuitkomst 2:

Een stevig verankerd intern kompas



Geboeidheid, 

interesse, 

plezier

Persoonlijk 

relevant, zinvol

Straf, 

beloning, 

verwachting

Schaamte, 

schuld, 

zelfwaarde

Waarom volg je de morele regels van je ouders (vb. niet stelen, niet slaan)? 

‘omdat ik anders 

gestraft  word’

‘mijn ouders anders 

teleurgesteld zijn in 

mij’

‘om ik 

zelfbeheersing hoor 

te tonen, zoniet ben 

ik een loser’

‘omdat ik me anders 

schuldig voel’

‘omdat ik mij achter 

deze regels kan 

stellen’

‘omdat dit voor mij 

belangrijke waarden 

zijn’

‘omdat ik dit leuk 

vind’

‘omdat ik deze 

regels interessant 

vind’

Autonome 

Motivatie

Gecontroleerde

Motivatie

Verplichting, druk, stress Welwillend, psychologisch vrij

Internalisatieproces =  toenemend eigenaarschap = route naar een stevig 

verankerd intern kompas verwerven

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJnKyeCctcgCFQK-FAod_ZMEhQ&url=http%3A%2F%2Fwww.waddenzeeschool.nl%2Fuploads%2Fencyclopediedata%2Fcontent-waddenbieb.php%3Fid%3D4187%26language%3D0&bvm=bv.104615367,d.cWw&psig=AFQjCNH8sGObFTJZ0bnvxOaB7OG_42HcfQ&ust=1444474436764001
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJnKyeCctcgCFQK-FAod_ZMEhQ&url=http%3A%2F%2Fwww.waddenzeeschool.nl%2Fuploads%2Fencyclopediedata%2Fcontent-waddenbieb.php%3Fid%3D4187%26language%3D0&bvm=bv.104615367,d.cWw&psig=AFQjCNH8sGObFTJZ0bnvxOaB7OG_42HcfQ&ust=1444474436764001


Een solide/gefundeerd intern kompas (Assor, 2012) = geheel aan 

identiteiten of zelfbeschrijvingen die 

• … gestoeld zijn op sterk verankerde persoonlijke overtuigingen, 

intrinsieke waarden, en interesses

• … een harmonieus geheel vormen (synthese) ~ Erikson

Collectieve

identiteit 

Relationele 

identiteit 
Persoonlijke 

identiteit 

Intern kompas



69

Intern kompas: Functie



Naar een diepere verankering van verandering



Cliënten in contact te brengen met hun persoonlijke overtuigingen en 

interesses = bredere situering

• “Over welke zaken droomde je als kind?” => kinderdromen

• “Welke zijn jouw hobbies?” => interesses & passies

• “Wat vind je waardevol en belangrijk?” => waarden en overtuigingen

Cliënten zijn het noorden verloren en hun intern kompas is vaak niet

goed ontwikkeld, laat staan goed afgesteld! 



Vraag 1: Heb je ooit een droom gehad die je nagejaagd hebt? 

Vraag 2: Hoe voelde dit? Wat leerde je er uit? Wat maakte dat dit lukte? 

Vraag 3: Wat kan er je helpen om je droom verder te kunnen realiseren? 

Vraag 4: In welke mate is je huidige gedrag behulpzaam / een obstakel om deze 

droom te realiseren?

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw4MaQ_NXTAhUFzRQKHVvqCKUQjRwIBw&url=http://paranormaal.blog.nl/general/2014/07/30/visioenen-en-voorspellende-dromen&psig=AFQjCNFce8Hw83N2Bm3fPqMb8W7Enc4Gbg&ust=1493978062064914
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw4MaQ_NXTAhUFzRQKHVvqCKUQjRwIBw&url=http://paranormaal.blog.nl/general/2014/07/30/visioenen-en-voorspellende-dromen&psig=AFQjCNFce8Hw83N2Bm3fPqMb8W7Enc4Gbg&ust=1493978062064914


Alles op een rij




