


BG-dagen 2019

Disclosure belangen spreker

(potentiële) belangenverstrengeling Zie hieronder

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 

relaties met bedrijven

Bedrijfsnamen

• Aandeelhouder • ViZiR

• OdeVie

SVP: De workshopmaterialen niet fotograferen of meenemen!



Kennismaken

Zit er een dokter in de zaal?



Gesprek met patiënten

Oorzaken van frustraties rond gesprekken:

“ Ik weet niet wat ik niet weet ”

“ Bij een goed antwoord, hoort een goede vraag ”

“ Goede vragen geven ruimte aan een goed verhaal ”

Daarom: gespreksinstrumenten
gesprekstechnieken



Burnout en Kanker
Een levensveranderende ervaring

• Aanslag op je onbevangenheid

 Maakt onzeker, angstig

• Sterk verlies van GRIP

• Onvoorstelbaar tot je het meemaakt

 Onbegrip, averechtse bejegening

• Formele zorg + Informele zorg

 medisch     +  niet-medisch





Leef Wijzer!

Doelen

• Ik heb perspectief

• Ik heb grip

• Ik doe wat kan

• Ik doe wat werkt
en

Ik voel me begrepen en niet eenzaam



Burnout en Kanker

“Ik heb perspectief”



Herstellijn



Herstellijn

Overzicht, erkenning en hoop
• Je bent niet de enige

• Houvast voor onderweg

• Er zijn problemen, maar ook oplossingen

• Oplossingen horen bij een herstelfase

• Er is licht aan het einde van de tunnel

• Je verhaal moet vertelt worden



Burnout en Kanker

“Ik heb grip”



GRIP

grip, wat is dat?



GRIP

Kun je je kanker of burnout aanvaarden? 

Heb je enig gevoel dat je invloed hebt op je 
gezondheidstoestand? 

Subjectief beleefde gezondheid (Bloem&Stalpers 2012)



GRIP

Acceptatie

Controle

Kun je je kanker of burnout aanvaarden?

Heb je enig gevoel dat je invloed hebt op je 
gezondheidstoestand? 

Subjectief beleefde gezondheid (Bloem&Stalpers 2012)



GRIP

Subjectief beleefde gezondheid (Bloem&Stalpers 2012)

Uitkomsten en consequenties



Burnout en Kanker

“Ik doe wat kan”



Doen wat Kan
Gespreksinstrumenten



Doen wat Kan

Leef Wijzer! gesprek
• Bij iemand thuis

• Leef Wijzer! is een interventie op zich

• Visualiseren en patronen herkennen

• Ontevreden? Wat wil je veranderen?

• Tevreden? Draagkracht, interesses, 

eigenschappen



Burnout en Kanker

“Ik doe wat werkt”



Doen wat Werkt

Leef Wijzer! coaching
• Aansluiten
• Inzicht: jouw stressoren – beschermende factoren
• Van plan tot actie – patronen
• Kleine, haalbare stappen - alternatieven
• Belemmerende gedachten
• Werk? Wat zou er al goed gaan?
• Je verhaal op orde
• Monitoren en oprecht complimenteren



Burnout en Kanker

Workshoppen !



Doen wat Kan

Casus Renée
• 31 jr

• Leidinggevende

• Stressvolle job

• Veel klachten (onverklaarbaar)

• Op de bank bij Vader thuis



Het gesprek



Burnout en Kanker

Aan het werk !



Burnout en Kanker

Vragen?!



Wat denkt u, realiseren wij onze doelen?

• Cliënt heeft perspectief

• Cliënt heeft grip

• Cliënt doet wat kan

• Cliënt doet wat werkt
en

Cliënt voelt zich begrepen en niet eenzaam

Leef Wijzer!



Dank voor:

• Uw aanwezigheid

• Uw aandacht

• Uw medewerking

• Uw feedback
en

Wij voelen ons gehoord en niet eenzaam
Email tot 1 juni: ‘antonioatjak@me.com’

Na 1 juni: ‘antonioatjak@odevie.nu’

Leef Wijzer!




