
Psychische klachten: 
hoe herken je ze en hoe 

ga je ermee om? 
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Uitgangspunten

1. Werken maakt gezond

2. De persoon achter de klacht staat 

centraal

3. Gedrag stuurt gedrag 



Wat doen we??

- Diagnostiek: 

- Psychologisch belastbaarheidsonderzoek

- Capaciteitenonderzoek

- Geschiktheidsassessment 

- Training: 

- Verzuim en psychische klachten

- Psychische klachten en re-integratie



Stelling:  Werken maakt gezond

Eens………………………Oneens



✓ Zelfvertrouwen, vaardigheden gebruiken

✓ Prestatie en beloning

✓ Complimenten, bevestiging

✓ Structuur en regelmaat

✓ Afleiding van klachten

✓ Focus op mogelijkheden

Werken maakt gezond



Psychische problematiek:

DSM-IV: classificatiesysteem

5 Assen:

⚫ As 1: Klachten en symptomen

⚫ As 2: Persoonlijkheids- en ontwikkelingsstoornissen

⚫ As 3: Lichamelijke klachten

⚫ As 4: Stressoren

⚫ As 5: Niveau van Functioneren (GAF-score)



Klachten en symptomen 

Meest zichtbare en voelbare deel van de problematiek; 

concentratieproblemen, vermoeidheid, faalangst, 

spanning, stemmingswisselingen, woede-aanvallen, 

somberheid, enz. 



Wisselwerking:

- Psychische klachten ontstaan door een 
wisselwerking tussen persoonlijkheid en omgeving 
(bv de werkplek). 

- Hierbij is de balans tussen draagkracht en 
draaglast essentieel.

- Goede diagnostiek betekent inzicht krijgen in deze 
wisselwerking en gaat verder dan alleen de 
classificatie van de klachten.



We kijken naar de mens achter de 

klacht/diagnose



Oefening in 2-tallen: 

- Denk terug aan een lastige psychische 

verzuimcasus van afgelopen weken 

- Wat waren de psychische klachten?

- Welk gedrag had deze persoon en welk 

“buikgevoel” kreeg je hierbij? 



De kleur van de persoonlijkheid bepaalt het 

verloop van de stoornis…..
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Van persoonlijkheidsstoornis naar 

verzuimpatronen:

A. Teruggetrokken; leven in eigen wereld, verzuimen 

uit onmacht, kunnen meer met procedures dan met 

mensen

B. Strijd aangaan; hebben eigen agenda, tonen veel 

emoties, verzuimen als machtsmiddel, manipulatie

C. Aanpassers; aanpassers, laten over hun grenzen 

gaan, verzuimen als vermijding, tijdelijke verlichting. 

Schuld en schaamte

D. Oververantwoordelijken; doorgaan en sterk 

zijn, verzuimen als het echt niet meer gaat. Willen te 

snel weer beginnen.





Oefening in 2-tallen: 

➢ Welk verzuimpatroon herken je het 

meeste bij je casus? 

➢ Wat heeft dit patroon voor invloed op 

jouw begeleiding?



Gedrag stuurt gedrag 
Systemische benadering



Gedrag stuurt gedrag 
Systemische benadering

De kwaliteit van de begeleidings-relatie heeft effect op 

de beleving van klachten



4 begeleidings-stijlen

➢ Patroon A; de beschermende coach; adviserend, trekt 

regie naar zich toe, overbrugt, neemt bij de hand 

➢ Patroon B; de rechtvaardige coach; rechten en plichten, 

handhaven, durft te confronteren, consequenties van gedrag 

benoemen

➢ Patroon C; de stimulerende coach; volgend, luisteren en 

erkenning geven, sturen op zelfsturing, stimuleren om kleine 

stapjes te zetten

➢ Patroon D; de spiegelende coach; goed doorvragen naar 

dieperliggend gevoel, afremmen, beschermen tegen 

zelfoverschatting



Oefening in 2-tallen: 

➢ Welke begeleidingsstijl pas je 

meestal toe?

➢ Welke stijl is het meest effectief bij je 

casus?

➢ Wat kan/wil je komende tijd anders 

doen in je begeleiding? 
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- Zijn er nog vragen?

- Dank voor de aandacht en 

succes met 

verzuimvermindering!

Afsluiting:


