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Met de Vragenlijst Behandelmotivatie (VBM) brengt u de behandelmotivatie van jongeren in een residentiële 

jeugdzorg setting in kaart. 

 

 

De vragenlijst 
 

 

Vragen 

De VBM bestaat uit 12 stellingen zoals “Ik vind dat mijn behandeling zin heeft”. De 
antwoordopties zijn 1 (Waar), 2 (Ik weet het niet) of 3 (Niet waar). Bij elke antwoordoptie 
staat een icoon (duim naar beneden, vraagteken of duim omhoog), dat het voor jongeren 
met een beperking makkelijker maakt de vragenlijst in te vullen. 
 

Afnameduur  
10 minuten. 
 

Informanten  

Jongere 
Cliënt/ Patiënt 

 

 

Schalen, scoring en normering 
 

 

Er wordt een totaalscore berekend die de behandelmotivatie reflecteert. Er zijn 
afkappunten om deze score te kunnen interpreteren. 
 

 

 

Psychometrische gegevens  
 

 

Uit onderzoek waar 263 jongeren (68% jongens, 32% meisjes) aan meededen, werd een 
betrouwbaarheid (alpha) > .85 vastgesteld. 
 
De VBM is (nog) niet beoordeeld door de COTAN. 

 

 

Literatuur en verkrijgbaarheid 
 

 

De VBM is een verkorte versie van de motivatievragenlijst van Van Binsbergen (2003), welke 
gebaseerd is op het model van Prochaska en di Clemente (1986). 
De versie in BergOp is een doorontwikkelde versie van dr. G.H.P. van der Helm (Hogeschool 
Leiden), Prof. Dr. G.J.J.M. Stams (UvA), Dr. I. Wissink (UvA) en Drs. T. De Jongh 
(Amsterbaken). 
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BergOp 
 

 

Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de 
hierboven beschreven scores. 
 
➔ Indien u een licentie bij BergOp heeft, kunt u deze lijst gratis gebruiken 
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