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              Ouder 

Kind 
 

Ouder: Je denkt, voelt of 

handelt zoals je je opvoeders 

zag doen: Kritisch of Zorgzaam 

Volwassene 
Volwassene: je denkt logisch, 

in het hier en nu 

Kind: je denkt, voelt of handelt 

zoals je vroeger als kind deed: 

Vrij of Adaptief 

   De structuur van de persoonlijkheid volgens Eric Berne 

Transactionele Analyse (TA) 

Pagina uit 
Strategisch 

Coachen 
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 “Doe eens normaal” 

V 

 “Doe zelf eens normaal” 
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V. 
35% 

K. 
45% 

 Sturen vanuit waarden:  

  Geef ook waardering. 

 

Inspireren vanuit verlangen:  
Sluit aan bij de passie en verlangen.  

 

   Strategisch coachen vanuit logica:  
    Sta stil bij het probleem en beweeg dan naar het doel 

   Een “dankbaar” 3-D gesprek 
         Voorkom een klacht of een burnout bij jezelf en vraag aan het eind; wat vond u van dit gesprek? 

Een gesprek voer je op  
drie dimensies:   
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“Help ik ben bedrijfsarts……” 
 

Een lastig gesprek is?   
Gebruik de schakelbak voor de inhoud: 

 
1. S.luit positief aan 
2. O.pen vragen stellen 
3. S.amenvatten 
4. O.ordeel/ advies/ contract 

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 

Geef in de vierde versnelling pas je advies 
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                 De schakelbak  
                                    van contact naar contract 

   
1. Positief aansluiten: mens as = contact 
 
                         
                                  2. Vragen stellen 
                                       
 
                                     
         3. Samenvatten 
 
                                      
         4. Contract: taak as 
                                          
 
 
                                                                                                                                              6 ©Kouwenhoven Opleidingen BV, 2012. 

www.kouwenhovenopleidingen.nl 

Pag. 50 SC 



7 7 ©Kouwenhoven Opleidingen, 2014. 
www.kouwenhovenopleidingen.nl 

 

Positief aansluiten 
 

1. Welkom: fijn dat u er bent/ op tijd bent… 
2.  Voordat we aan de slag gaan is het misschien 

prettig om te weten wat ik doe en hoe ik werk. 
 
     Ik zal dat doen aan de hand van een tekening: 
                         (Zie volgende dia)  
       

     
   Contact gaat voor contract 
 

 
 
 

 

  
  

 
 

 



Wat doet een bedrijfsarts? 

Mens-as: arts 

Taak-as: bedrijf 

Bedrijfsarts 

Ik gebruik de coachmatrix 

       als adviesmodel.  

 

Ik ga u dus niet behandelen, niet opleiden, maar ik ga u en uw 

werkgever advies geven om uw gezondheid te bevorderen. 
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Na contact volgt de contractvraag 
 

“Ik heb u uitgenodigd om te beoordelen  
wat er aan de hand is en  

wat er nodig is om uw gezondheid te bevorderen. 
  

Ik ga u een aantal vragen stellen.  
Vindt u dat goed?” 

 
Bij  “ja” is het gesprekscontract gesloten.  
Zonder “ja” loop je vast. 
 
“Ik ga dat doen in vier stappen”:  

 

  
  

 
 

 

Claimbeoordeling behoort niet tot het takenpakket van de bedrijfsarts 
(NVAB, 2005) 



De vier stappen van het onderzoek 
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feedback feedforward 

   people 

2. Beschermen 
     problemen 

3. Bewaken 

    doel 

4. Bevorderen 

    gedrag 

1. Beoordelen 
       feiten    

 

t 
matter 

Eerst ga ik u 
wat vragen 

over de 
feiten 

Dan ga ik u 
vragen 

naar het 
probleem, 
waar u last 
van heeft.  

Tenslotte 
ga ik  

adviseren 
over de 
acties.  

Dan ga ik u 
vragen naar 

uw doel 
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Stap 1:Beoordelen van de feiten 
 
Wanneer heeft u zich ziek gemeld (verlof aangevraagd)?  
Wat was er toen aan de hand? 
 
Vraag naar: wie, wat, waar, wanneer, enz 
Vermijdt kritische waarom vragen en vraag: wat is de reden dat…….? 
 

Wat vond uw huisarts/ specialist 
Welke behandeling heeft u gevolgd en hielp dat? 
 
 Beoordelen: Hoe logisch denkt deze persoon? 
 
                               0-------------------5-------------------10 
                       ineffectief          redelijk                effectief 
Welke cognitieve beperkingen en mogelijkheden ziet u? 
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Stap 2:Beschermen bij problemen 
 
Wat belemmert u om te hervatten? 
Waar heeft u last van? 
Wat voelt u dan? 
Wordt dat soms erger? Waardoor? 
Bent u wel eens bang?           Wat doet u dan? Helpt dat? 
Bent u ook wel eens boos?             Idem            idem 
Bent u wel eens verdrietig?            Idem            idem 
Bent u ook nog wel eens blij?  Waar wordt u blij van? 
 
 Hoe gaat deze persoon om met emoties? 
 
                         0-------------------5-------------------10  
                ineffectief                redelijk                effectief 
 
Welke emotionele beperkingen en mogelijkheden ziet u? 
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KANTELVRAGEN 
Van probleemgericht naar doelgericht. 

Ik begrijp dat u zich…….voelt 

Hoe zou u zich willen voelen? (draai het gevoel om) 

Heeft u dat wel eens eerder gevoeld? 

Wat was er toen wel en nu niet? 

Dus dat heeft u nodig….. 

Dus dat zou u graag weer willen……. 

 

Stel de tovervraag:  

“als ik zou kunnen toveren,  

wat zou u dan willen dan ik voor u tover?” 

 

Stel de wondervraag:  

“Als er vannacht een wonder gebeurt,  

wat zou u dan voor wonder willen?” 



      
  Kantelen van…..naar……. 
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Feedback gericht                Feedforward gericht 

Spiegel    Venster 

Omkijken en stilstaan   Vooruitkijken en bewegen 

Linker hersenhelft   Rechter hersenhelft 

Kritische Ouder                Zorgende Ouder  

Normen    Waarden 

Digitaal    Analoog 

Procedures    Commitment  

Beperkingen (errors)  Mogelijkheden (uitdagingen) 

Probleem gericht                           Doelgericht 

Strafrecht   Herstelrecht 

Kritiek    Beloning 

Reactief    Preventief 

Zinloosheid    naar perspectief 
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Stap 3:Bewaken van het doel 
 
“Ik begrijp dat uw doel is ………..” 
“Wat heeft u nodig om weer te hervatten? 
 
Is het doel: 
Specifiek. Meetbaar, Aantrekkelijk, Realistisch, Ethisch,   
Liefdevol?  
 
“En als het mislukt, waar zou dat dan door komen?  
 Wat wilt u dat ik dan doe?”  
 
Hoe effectief zorgt deze persoon voor het bereiken van het doel? 
                       0-------------------5-------------------10  
               ineffectief             redelijk              effectief 
   
Welke zelfzorg beperkingen/ mogelijkheden ziet u? 
 
 
 
                 
 
 

 
 

15 ©Kouwenhoven Opleidingen BV, 2013. 
www.kouwenhovenopleidingen.nl 



16 

Stap 4:Bevorderen van herstelgedrag 
 
 
1.   Wat doet u nu om uw doel te bereiken? 
2. Is er een blokkade (opheffen)  
       een gebrek (voorziening),  
       een onvermogen (aanleren)? 
3. Vraagt u om hulp? 
4. Wie zijn uw supporters? 
5. Volgt u een training (soc. vaardigheid/ assertiviteit)? 
 
                    Hoe effectief handelt deze persoon? 
 
                       0-------------------5-------------------10  
               ineffectief             redelijk              effectief 
   
        Welke gedragsbeperkingen/ mogelijkheden ziet u? 
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1.Denken 
 
 
 

2. Voelen 
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feedback feedforward 

Samenvatten 
“Ik ga nu kijken of ik u goed begrijp”:  

4. Doen  

3.Willen 

U heeft last van…. 

U voelt dan…..                     

U wilt dan… 

Daar wordt u blij van 

Wat ik adviseer  is… 

Wat u gaat doen is… 

Wat  ik ga doen is…. 

De feiten zijn: 
U denkt dan: 

 

‘T 
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          Durf ik niet               Wil ik niet 

         (Angsthaas)           (Verwende nest) 

          Depressief                 Verslaafd 

1.Mindless      4. Powerless 
 
     Weet ik niet               Kan ik niet 
(spel: Stomme ezel)      (Houten been) 
       Verward                     Onmacht 

             

2. Joyless       3.Loveless 
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feedback feedforward 

        Diagnose:  
Is er sprake van een stoornis?  
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V 
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Persoonlijkheidsstoornissen 

O 

V 

K 

V 

O 

K 

V 

K 

Mindless 

Verward 

 

Cluster A 

 

Loveless 

Verslaafd: actief/ 

passief 

Cluster B 

Joyless 

Depressief 

 

Cluster C 

Verslaafd  

en verward 

Bordeline A+B 

Te veel  

ziekte 

gebrek 
gebrek 

ziekte 
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Beoordelen van de feiten 
 

Stel gesloten vragen 
 
Leg dingen uit 
 
Let op rakelingse en blokkerende transacties 
 
Overdetailleren/ overgeneraliseren 
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Beschermen bij problemen 
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1.   Maak een gevoel-o-gram: welk mechanisme zie je? 

• Paranoïde:  bood over bang  

• Theatraal:  bang over boos 

• Manisch/ depressief  blij over verdriet  

• Somatiseren   lichamelijk over ……. 

 

2.  Verander dramadriehoek in winnaarsdriehoek 

 

3. Onderzoek de stress gerelateerde stoornissen. 

 

4. Gevoelsboek: boosboek, verdrietboek. 

 

5. Rouwen/ verlies nemen schrijf een brief. 

 

6. Wrok ombuigen naar vergeving en verlies nemen. 



      
Gevoel-o-gram 

 
 
 
 

Boos is de hete aardappel 

 
 

Theatrale script:  bang over boos 
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Boos,   Bang,     Blij,     Bedroefd     Body 

arts 

10     van buiten 

0 

10   van binnen 

Pag. 97 SC 



      
3:Bewaken  
   van het doel 
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1.  Strooks vragen. 

 

2.  Stel de tovervraag/ wondervraag: 

 

3. Is het doel SMARTELS? 

 

4. Verlanglijstje 

 

 

Pag. 161, 232 SC 



Energetische onbalans in strooks 
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Burn out Kick 

Surmenage Trauma 

Hulp 
verle
ner 

80 80 

80 80 

60 120 

-120 -20 

Stank 
voor 
dank 

Worka
holic 

Cliënt 

PTSS 



      
4:Bevorderen  

van herstelgedrag 
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Waslijntje maken 

 

Winnaarsdriehoek  oefenen 

 

Assertivitiei/ sociale vaardigheid trainen 

 

Simulatie oefeningen doen 

 

Verlies nemen 
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Redder 
   
  

Slachtoffer 

 Zielig    Irritant 

  Voorbeeld powerless gedrag 

 

 

  

26 ©Kouwenhoven Opleidingen, 2014. 
www.kouwenhovenopleidingen.nl 

Pag. 54 SC 

Aanklager 

T 



Slachtoffer: 
Interventie: wat is uw vraag? 

27 
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Voorkom de Reddersrol: doe aan aanbod 
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Ga ook niet Aanklagen 
maar stel een grens 

29 ©Kouwenhoven Opleidingen, 2014. 
www.kouwenhovenopleidingen.nl 



30 30 ©Kouwenhoven Opleidingen, 2014. 
www.kouwenhovenopleidingen.nl 

                       Hoe maak ik van mijn vak een drama? 



31 

 

 

 

 

 
 

Niet klagen maar vragen  
               Wat is uw vraag?  
 

Wat ik wel wil 
(Aanbod) 

Wat ik niet wil 
(Grens) 

Winnaarsdriehoek 
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T 
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Wat ik graag wil is… 

Slachtoffer 

Aanklager Redder 

Mijn grens is… Mijn aanbod is… 



Kantelvragen stellen 
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1.Mindless    4. Powerless 
 
  

             

2. Joyless       3.Loveless 
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feedback feedforward 

Volwassene 
activeren 

Gevoel-o-gram 

dramadriehoek 

Strookstoornissen 

Tovervraag 

Smartels 

Waslijntje 

Winnaarsdriehoek 

Soc. vaardigheden 

Simulaties 



Geef advies volgens het waslijntje 
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wat niet ….  wat wel     wat niet 

 

Benieuwd? Volg de nascholing  



Simulaties 
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Vraag: wilt u de plattegrond tekenen, dan gaan we oefenen met 

playmobil. 

 

Wat gaat er allemaal fout? 

Wat gaat er allemaal goed? 

Wat kan iemand niet? 

Wat slaat iemand over? 

 

Oefen net zolang tot het lukt. 

 

Dit maakt je werk als bedrijfsarts zo geweldig leuk !! 

 

Wens iemand dan succes en vraag om het resultaat te mailen 

voor uw dossier.   

 



Nascholing 
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Tijdens de nascholing oefent u met casuïstiek en simulaties. 

U ziet fragmenten van gesprekken ter illustratie. 

 

U schrijft uw rapportage vanuit de vier vakken: denken, voelen, 

willen en doen. 

U beschrijft de belastbaarheid en geeft ook advies over de te 

volgen therapie/ voorzieningen en/of arbeidsomstandigheden. 

 

Denken:  is een cognitieve therapie nodig? 

Voelen:   is er een emotiegerichte therapie nodig? 

Willen:  is er een therapie nodig gericht op liefdevolle 

  zorg voor jezelf en anderen? 

Doen:  is er een gedragstherapie nodig? 

 

Daarmee profileert u uw vakgebied en draagt bij aan een 

gezond herstel. 

 



Oefen vaardigheden via simulaties 
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Succes wensen en beschikbaarheid aangeven 



      
 

Dank voor uw aandacht! 

      
 
 

Uw cursuslocatie  
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   Kouwenhoven Opleidingen  
           Verbinden door kennis                  

                     
           info@kouwenhovenopleidingen.nl 
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