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In gesprek met werknemers met psychische klachten

Machteld List, Sitagre



Even stil staan bij communicatie

● Het is soms lastig om een goed gesprek te voeren met een medewerker die last heeft van 

psychische klachten. Toch is dat belangrijk om uitval te voorkomen of om afspraken over re-

integratie te maken.

● Naarmate psychische problemen langer duren wordt communicatie steeds moeilijker en 

liggen conflicten op de loer waardoor oplossingen steeds verder uit beeld raken.

● Niet alleen de medewerker is daarin partij maar ook jijzelf als casemanager, de 

leidinggevende en bedrijfsarts

● Wat kun je zelf doen om constructief in gesprek te blijven, afspraken te maken en escalatie te 

voorkomen? Hoe signaleer je dat het gesprek ontspoort en voorkom je dat jij zelf onderdeel 

wordt van het probleem?
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Wees je bewust

Luister

• We denken sneller dan we praten, we zijn al bezig met een mening te vormen

• Door onze eigen opvattingen en ervaringen filteren we eruit wat we willen horen of gewend 

zijn te horen

Geef erkenning

Durf over te dragen

Wanneer gesprekken continue vastlopen/het niet klikt, 

durf een werknemer over te dragen aan een collega

Wat zijn je eigen voorkeurstijlen in communicatie

https://www.youtube.com/watch?v=Oey9UF6O9jc
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https://www.youtube.com/watch?v=Oey9UF6O9jc


Benoem de olifant in de kamer

"De olifant in de kamer" slaat op een 

duidelijk probleem of risico dat niemand 

wil bespreken. De uitdrukking is 

gebaseerd op het idee dat het 

onmogelijk is om een olifant in een 

kamer niet te zien. Mensen die dit dus 

doen, willen een groot probleem dus niet 

bespreken of aanpakken.



Wat we allemaal al weten …

● Bereid je goed voor op het gesprek.

● Zorg voor een goede atmosfeer. 

● Stel open vragen

● Vel geen oordeel over de ander. 

● Focus je op het gesprek en laat je niet afleiden door bijvoorbeeld je telefoon. 

● Laat stiltes toe. 

● Let op lichaamstaal

Maar misschien wel het belangrijkste: 

Kies een manier van communiceren die aansluit op de gedragskenmerken van je gesprekspartner
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Roos van Leary
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• De boven-gedragspatronen zijn: 
actief, initiërend, beïnvloedend, 
beheersend.

• De onder-gedragspatronen zijn: 
passief, afhankelijk, onderdanig, 
conformerend.

• De samen-gedragspatronen zijn: 
aardig, sympathiek, meewerkend.

• De tegen-gedragspatronen zijn: 
onaardig wantrouwend, 
intolerant.



8



9

In hetzelfde kwadrant: gedrag wordt in stand gehouden.

● Allebei in het kwadrant Boven/Tegen: Machtstrijd.

● Allebei in het kwadrant Boven/Samen: Ze willen beiden graag hun eigen plan uitvoeren, maar tegelijk 

gewaardeerd worden.

● Allebei in het kwadrant Onder/Samen: Initiatief ontbreekt.

● Allebei in het kwadrant Onder/Tegen: Versterken elkaar in hun kritische blik.
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Persoonlijkheid en gedrag

● Paranoïde Wantrouwend, snel vijandig, kwaad

● Schizoïde Emotiearm

● Antisociaal Aanvallend, agressief

● Borderline Wispelturig

● Theatraal Overdreven, charmeren

● Narcistisch IJdel, competitie, gebruiken

● Vermijdend Angst voor afwijzing, sociaal geremd

● Afhankelijk Afhankelijk, hulp zoeken

● Obsessief-compulsief Perfectionistisch, orde en controle

Een duurzaam patroon van innerlijke ervaringen en gedragingen dat duidelijk afwijkt van wat binnen de cultuur van de betrokkene wordt verwacht. Dit patroon komt op twee (of meer) van de volgende 
terreinen tot uiting: Het duurzame patroon is inflexibel en komt tot uiting in een breed scala van persoonlijke en sociale situaties, veroorzaakt in klinisch significante lijdensdruk of beperkingen in het sociale 
en beroepsmatige functioneren of in het functioneren op andere belangrijke terreinen. D Het patroon is stabiel en van lange duur, en het begin ervan kan worden herleid tot op zijn laatst de adolescentie of 
de jongvolwassen leeftijd. Het duurzame patroon kan niet beter worden verklaard als een uiting of gevolg van een andere psychische stoornis. Het duurzame patroon kan niet worden toegeschreven aan 
de directe fysiologische effecten van een middel (een drug of medicatie) of aan een somatische aandoening (zoals een schedeltrauma).

Bron: C.A. L. Hoogduin en W.A. Hoogduin
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Wantrouwen

Leg acties voor, instemming bij adviezen, 

aandacht, respectvolle, zakelijke 

houding, vat wantrouwen niet persoonlijk 

op, heldere en transparante 

communicatie



Dominant
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Zelf keuzes laten maken, beweeg 

wat mee.



13

Overdreven

Consequent in het stellen van grenzen, kijk uit met het 

geven van kritiek (krenking), empathisch steunend 

reageren.



14

Vermijdend

Positieve feedback, ondersteunend, succeservaringen 

benadrukken, neem geen regie over, overstelp niet met 

adviezen en tips, stel kleine haalbare doelen.



Afhankelijk
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Positieve feedback, ondersteunend, succeservaringen 

benadrukken, neem geen regie over, overstelp niet met adviezen 

en tips, stel kleine haalbare doelen.
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Perfectionist

Beweeg mee, respectvol, bevestigend, formuleer 

eigen opvattingen als indrukken, 

veronderstellingen.
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Somber

Benoem de dingen die goed gaan, luister oprecht en actief, zonder 
oordelen, stel concrete vragen, stel niet teveel eisen, help met het 
stellen van haalbare doelen, stimuleer om de doelen te behalen, maak 
afspraken en blijf in gesprek.



Casus
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● https://youtu.be/0Ak1EonaL7g

Inleiding

Cliënt is door haar werkgever naar therapie gestuurd n.a.v. collega’s die hebben geklaagd 

over cliënt bij de werkgever. Cliënt ziet het probleem niet want haar collega’s zijn ‘net 

afgestudeerden/stagiaires’. Werkgever vond cliënt te agressief wat negatieve invloed heeft 

op het zelfvertrouwen van collega’s. Cliënt vond het niet agressief, ze is gewoon duidelijk. 

Ze zou niet in conflict zijn als de collega’s gewoon doen wat ze moeten doen. 

Hoe zouden jullie reageren?

https://youtu.be/0Ak1EonaL7g
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