
CO CREATIE SESSIE 30 MEI 2017
Algemene conclusie sessie

ACTS
ACTIVE AFTER STROKECocreatie sessie 30 mei 2017

We nodigen u graag uit voor de ACTS co-creatie sessie op dinsdag 30 mei 2017 van 

17.30 - 20.30 op Padulaan 99, Utrecht Science Park.

De bijeenkomst is in de “conceptspace”, deze bevindt zich op de 1e etage van het 

gebouw, aan de rechter zijde, bij de receptie wijzen ze u de weg.

Samen met u willen wij ons gaan richten op de volgende vraag: 

 

Het doel van de co-creatie sessie is om bestaande inzichten te verzamelen en samen 

richting te geven aan de toekomstige interventies. 

 
Als voorbereiding op de sessie willen we u graag vragen om bijgevoegd formulier 

te printen en de vragen op de kaartjes te beantwoorden. De vragen gaan over het 

stimuleren van de fysieke activiteit van de CVA patient.  

Wij vragen u: 

- een inzicht uit de theorie

- een inzicht dat u uit de pratijk heeft

- een inzicht dat u van een patiënt heeft

- een toekomstdroom

We zien u graag dinsdag 30 mei.

Met vriendelijke groet,

het ACTS co-design team

Lectoraat Leefstijl en Gezondheid

Lectoraat Co-design

Lectoraat Cross mediale communicatie 

in het publieke domein

UITNODIGING CO-CREATIE ACTS

“Welke strategieën zijn te ontwikkelen ter ondersteuning van gedragsverandering van de CVA patiënt om fysiek actiever te zijn?”

ACTS
ACTIVE AFTER STROKE

(Opmerkingen aan het einde van de sessie van de deelnemers.)

In plaats van een beweeg interventie een communicatie interventie?

Juist combineren! Beginnen met kennis en communiceren, kennis als 

inzicht, het spiegelen. Dat partner en therapeut elkaar beter begri-

jpen. 

Verleden: CVA verpleegkundigen. Die hielden het geheel in de gaten. 

Maar is weg bezuinigd. Nu wel iemand voor POA (praktijk onder-

steuner) ouderen, maar veel minder. 

Uitdaging: hoe dat gat opvullen? Moet dat een persoon zijn? Dat kan 

ook anders! Wat moet het dan wel zijn? 

Hoe mensen uitdagen om te communiceren? Met een vragenlijst? 

Nou, dat kunnen veel vormen zijn, als spel, sessie etc. Daar gaan we 

mee aan de slag!



CO CREATIE SESSIE 30 MEI 2017
Algemene conclusie journey
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true

best research evidence

ACTS
ACTIVE AFTER STROKE

Hoe help ik een CVA patient om fysiek actiever te zijn?

Een model, theorie, inzicht wat ik vaak gebruik, is ...

ACTS
ACTIVE AFTER STROKE

professional experience

Hoe help ik een CVA patient om fysiek actiever te zijn?

Vanuit mijn professionele ervaring vind ik vooral 

belangrijk ...

real

ACTS
ACTIVE AFTER STROKE

patient values

Hoe help ik een CVA patient om fysiek actiever te zijn?

Van patienten heb ik vooral geleerd ...

real

ACTS
ACTIVE AFTER STROKE

Hoe help ik een CVA patient om fysiek actiever te zijn?

Als ik mocht dromen, zou het dan niet mooi zijn als ...

ideal

Dingen die opvielen bij de journey, als besproken in de sessie

Voor beroerte
Hoe beter je bent voordat je iets krijgt, hoe beter de revalidatie gaat, maar beroerte is niet te plan-
nen. Maar patiënten zijn wel vaak niet al gezond, geen gezond leefpatroon. En daarna: hoe val je 
niet terug in je slechte patronen?

Beroerte
Daar start de hersenschade.

Revalidatie en daarna
- Use it or loose it: als de techniek niet goed werkt, leggen mensen het in de kast. Of over het 
 lichaam: als je je lichaam niet gebruikt, verliest het zijn functie. Lichaam is het apparaat van het   
 brein. Hoe motiveer je mensen?
- Simplicity: het lijkt zo simpel, maar het is moeilijker dan je denkt. 
- Elke CVA is anders, soms is een patiënt gemotiveerd, soms niet. Hoe laat je de interventie 
 aansluiten bij de patiënt?
- Bewegen moet leuk zijn en aansluiten bij de patiënt, persoonlijke factoren. 
- Initiatief nemen: moeilijk, maar leuk helpt!
- ICF – beeld van de patiënt met persoonlijkheids factoren en omgeving. 
- Eigen regie (zoveel mogelijk, geef alles wat ze kunnen): als je het zelf wilt en kunt, gaat het beter.
- Groepsactiviteiten als Fitstroke (oefenprogramma in verpleeghuis waar je balans en conditie   
 traint in groepsverband): het helpt mensen op weg in de thuis situatie, je staat dicht bij de    
 patiënt. (Getest: even effectief als 1 op 1 training.) Gezellig!
- Zelfstandig bewegen: lopen in groepen, bijvoorbeeld Fitstroke. 
- Willen wel bewegen, goede ideeën, maar snel teleurgesteld worden door lichaam, fijn als de    
 omgeving ook motiveert. Je redt het niet alleen. 
- Stamcel theorie: het probleem in de hersenen herstellen
- Hoe te motiveren op zeer lange termijn? Na de revalidatie blijft alleen de fysio over. De overgang  
 van veel aandacht naar 1 therapeut. En misschien zelfs naar helemaal geen therapeut meer. 
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Voor beroerte
− Better in is better out: Intrinsieke motivatie, sociale omgeving, opleiding …
− SES: Van patiënten heb ik vooral geleerd dat als de patient vooraf al niet veel 
deed, dan gaat hij  het daarna ook niet doen. “Intrinsieke motivatie”
− FT: Een model, theorie, inzicht wat ik vaak gebruik is rust, roest, use it or 
loose it. Zelfredzaamheid en onafhankelijkheid behouden (voor zover mogeli-
jk). Mogelijkheden benutten en activiteiten uitbonnen.
− Rins: Als ik mocht dromen, zou het dan niet mooi zijn als we echt mensen 
kunnen helpen.

Beroerte
− Moe en passief, hersenschade

Revalidatie
− OZ: Een model, theorie, inzicht wat ik vaak gebruik is het Balm model: open-
staan, begrijpen, willen, kunnen, doen, volhouden.
− FT: Vanuit mijn professionele ervaring vind ik vooral belangrijk om de be-
wegingen en activiteiten te integreren in de ADL. Praktisch en met een doel 
gekoppeld.
− Een model, theorie, inzicht wat ik vaak gebruik is ICF, persoonlijkheid + om-
gevingsfactoren belangrijkste.
− OT: Een model, theorie, inzicht wat ik vaak gebruik is dat bewegen leuk 
moet zijn en moet aansluiten bij de cliënt. 
− OZ: Als ik mocht dromen, zou het dan niet mooi zijn als we een tool in 
handen krijgen waarmee we patiënten mee krijgen in “de lol” van het bewe-
gen.
− OT: Een model, theorie, inzicht wat ik vaak gebruik is motivational interview-
ing, benutten cliëntsysteem (mantelzorg etc), PRET methode.
− Judith FT: Een model, theorie, inzicht wat ik vaak gebruik is: richtlijnen CVA 
kngf, CVA oefenboek met gerichte oefeningen.

− Rins: Vanuit mijn professionele ervaring vind ik vooral belangrijk dat het niet 
te moeilijk moet zijn.
− FT: Een model, theorie, inzicht wat ik vaak gebruik is functioneel oefenen be-
langrijk, NNGB/30’ per dag 5x per week, herstelcurve CVA patiënt.
− FT: Vanuit mijn professionele ervaring vind ik vooral belangrijk: structuur 
aanbieden/plannen, voorlichting (ook schriftelijk), afstemmen op patiënt, ook 
interesse belangrijk, beweeg(activiteiten) programma op schrift.
− Jolien FT: Een model, theorie, inzicht wat ik vaak gebruik is: uit de theorie, 
een poster 2011 UK Chief Medical Officer’s Guideline Start Active, Stay Active. 
http:fysio.io/actief . Poster welke inzichtelijk maakt hoe je kunt bewegen. Klein 
starten en “simpel” bewegen is voldoende.
− Wetenschapper: Van patiënten heb ik vooral geleerd dat elke CVA zich an-
ders uit. De ene patient is super gemotiveerd, de ander helemaal niet.
− Judith FT: Vanuit mijn professionele ervaring vind ik vooral belangrijk om 
groepsactiviteit (FitStoke) aan te bieden, een advies voor thuis te geven, te 
helpen en mee te denken.
− FT: Van patiënten heb ik vooral geleerd ze serieus te nemen, waarheid.
− FT: Vanuit mijn professionele ervaring vind ik vooral belangrijk: zoveel mo-
gelijk eigen regie.
− Jolien FT: Vanuit mijn professionele ervaring vind ik vooral belangrijk dat er 
voldoende voorlichting gegeven wordt over de voordelen van meer bewegen/
fysiek actiever zijn. Dit de patiënten proberen te laten ervaren op een plezier-
ige en positieve manier, valkuilen vermijden.
− Rins: Een model, theorie, inzicht wat ik vaak gebruik, is “simplicity is the ulti-
mate sophistication”
− Wetenschapper: Een model, theorie, inzicht wat ik vaak gebruik, is use it or 
lose it.



Thuis
− OT: Van patiënten heb ik vooral geleerd dat herhaling van grote waarde 
is, als ik er ben gaat het goed, maar als ik er niet ben worden oefeningen ver-
geten, beloningssysteem: vinkje zetten als men een activiteit gedaan heeft.
− OT: Vanuit mijn professionele ervaring vind ik vooral belangrijk dat meer be-
wegen in ADL opgenomen wordt. Het moet een automatisme worden zodat 
cliënten het vol kunnen houden.
− OT: Van patiënten heb ik vooral geleerd dat initiatief nemen soms moeilijk is 
maar motivatie voor leuke vorm van bewegen helpt.
− FT: Van patiënten heb ik vooral geleerd dat “leuk” bewegen langer volge-
houden wordt, fysiotherapie → bewegen? Alle andere vragen liefst via revalida-
tiearts. Metingen + vragenlijsten, doel?? (bij beweegtraject)
− OZ: Van patiënten heb ik vooral geleerd dat wat wij logisch en duidelijk vin-
den niet lang blijft hangen. Ze “vergeten” vaak de essentie van de vorige sessie. 
Dit gebeurt niet bewust. Het is vaak te veel.
− Vanuit mijn professionele ervaring vind ik omgevingsfactoren zeer belangri-
jk; bewegen zien als participatie.
− FT: Van patiënten heb ik vooral geleerd dat de omgeving geneigd is om 
al het “moeilijke” werk en de lastige taken uit handen te nemen van de CVA 
patiënt. Hierdoor neemt de functie en de activiteiten af.
− Een model, theorie, inzicht wat ik vaak gebruik is geen model/strategie maar 
maatwerk, inpassen in ADL
− OT: Vanuit mijn professionele ervaring vind ik vooral belangrijk: herhaling en 
reminders in huis (agenda of mobiele agenda)

− Wetenschapper: Vanuit mijn professionele ervaring vind ik vooral belangrijk: 
aannemen gezonde leefstijl. Niet terugvallen in oude (slechte) gewoonten.
− Rins: Van patiënten heb ik vooral geleerd dat het echt moet werken.
− FT: Van patiënten heb ik vooral geleerd: afstemmen op patiëntbehoefte, 
begeleidende fitness belangrijk, initiatief ontbreekt soms om tot activiteit te 
komen.
− FT: Een model, theorie, inzicht wat ik vaak gebruik is motivational interview-
ing, PAD-model.
− Jolien FT: Van patiënten heb ik vooral geleerd dat ze vaak wel willen bewe-
gen, mooie ideeën hebben, maar dat het dan niet lukt om de gemaakte plan-
nen uit te voeren. Initiatiefverlies speekt hierbij een belangrijke rol. Steeds tel-
eurgesteld zijn in je eigen lichaam en bewegingsmogelijkheden valt niet mee. 
Stimulerende omgeving speelt een belangrijke rol bij succes om actief te bli-
jven.
− Judith OT: Van patiënten heb ik vooral geleerd: activiteiten kiezen, wat haal-
baar, leuk, gezellig, makkelijk, vervoer is. 
− Tim vE: Vanuit mijn professionele ervaring vind ik vooral belangrijk dat 
patiënten in die situatie het nieuwe doelgedrag gaan uitvoeren. Hierbij moet 
goed gekeken worden naar hun huidige gedrag, de invloedsfactoren intern/
extern (omgeving) om een geschikte/werkende interventie te ontwikkelen. 
Denken vanuit de patiënt.

Losse inzichten
− Dirk PvA: Een model, theorie, inzicht wat ik vaak gebruik is Persuasie by De-
sign.
− Dirk PvA: Vanuit mijn professionele ervaring vind ik vooral belangrijk dat be-
palende momenten (touchpoints) worden geraakt/bespeeld.
− Tim vE: Een model, theorie, inzicht wat ik vaak gebruik is de behavioral lens-
es, persuasie by design model.
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Voor de beroerte
Thuis

De beroerte

omgeving patient

therapeuten

patient

Revalidatie
Toekomst

30 mei 2017



Is enorm kritisch en vraagt soms te veel. Ze 
bedoelt het goed maar legt vaak te veel 
nadruk op wat niet goed is. 
 

DE  KR IT ISCHE PARTNER
Lara, 48

“Ik denk dat een realistische blik op de 
situatie belangrijk is. Verbloemen doet 
niemand iets goed.”“ ”

Is boos dat dit haar is overkomen en 
opstandig tegen haar omgeving.  

“ ”

DE BOZE PAT IËNT
Rosa, 81

“Lui! Dan denk ik ja eventjes daar zitten 
want god ja ik ben 81 en ik ben inwendig 
boos uh.. dat niet uh.. ik heb de power 
wel, de kracht, maar om het te doen.” 

DE EERL IJKE  THERAPEUT
Danny 36

Is enorm eerlijk en recht door zee naar zijn 
patiënten. Hij zegt waar het op staat en 
komt soms streng over. Hij verkiest realiteit 
boven hoop.
 

“ ”“Ik sta met beide benen op de grond, en 
heb geen te hoge of te lage 
verwachtingen van het leven.”

SOCIONA 1 ROSA’s netwerk
Iedereen heeft het beste met haar voor, 
maar hoe weten ze dat van elkaar? 
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De eerlijke therapeut, recht door zee, de boze patiënt Rosa, boos dat het haar is overkomen en opstandig 
naar de omgeving. Haar dochter is realistisch. Therapeut zegt, u moet meer bewegen, en de dochter zegt, 
zal je dat nou wel doen mam? Rosa weet het niet meer, zit klem. Therapeut en dochter hebben alle twee 
het beste met haar voor, maar weten dat niet van elkaar. Therapeut heeft kennis, weet dat meer bewegen 
Rosa zal helpen. De dochter handelt uit emotie, angst.
 
De oplossing: Rosa’s boek: een communicatie middel. 
De therapeut en de dochter moeten met elkaar in contact komen. Rosa staat centraal. En dat de mensen in 
haar omgeving van elkaar weten en met elkaar in contact komen. En dat ze weten dat ze allemaal het beste 
met Rosa voor hebben. Het boek begint met het hoofddoel, opgesplitst in deeldoelen met de therapeut. Het 
boek gaat mee naar huis en iedereen kan het lezen en er wat in schrijven, wat Rosa weer mee neemt naar de 
therapeut, in combinatie met het meten van de werkelijke activiteiten van Rosa. 
(In de werkelijkheid worden er wel huisbezoeken gedaan om te kijken waar mensen tegenaan lopen.)



DE AFSTANDEL IJKE  THERAPEUT

Harriët, 41

Is redelijk afstandelijk naar haar patiënten. 
Doet wat ze moet doen, maar geeft hier 
weinig toelichting bij. Heeft een druk 
schema en geen tijd voor een praatje. 

“ ”“Ik zie mijzelf als een doelgerichte en 
zakelijke vrouw met een sterke mening.”

Bemoederend en vertroetelend. Neemt alle 
taken op zich, wil te graag helpen en te veel 
doen. 

DE  BEMOEDERENDE PARTNER
Thea, 51

“Mensen noemen me wel eens een 
duizendpoot omdat ik zo goed kan multi-
tasken.” “ ”

Heeft enige tijd veel bewogen en doet erg 
haar best. Ze vond het wel erg saai en 
moeilijk, waardoor het niet is gelukt het vol 
te houden.

“ ”“Dan ben ik helemaal afgebrand. Zit er 
geen fut meer in. Ik bouw geen conditie 
op zo.”

DE PAT IËNT D IE  HET  
N IET  VOLHOUDT

Norah, 89

“Nee, ik heb er helemaal geen behoefte 
aan nu.”

SOCIONA 2 NORAH’s netwerk
Taken, vragen, informatie, hoe deel je dit 
met elkaar en versterk je de band onderling?
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Afstandelijke therapeut, houdt het zakelijk, patiënt Norah heeft het wel een beetje gehad met alles en 
haar dochter is bemoederend en houdt haar moeder in actief. Terwijl ze wel veel vragen stelt aan de thera-
peut. Ook is het tempo van de therapeut te snel voor Norah en maakt ze geen tijd voor de vragen van de 
dochter. Er is dus geen informatie uitwisseling en geen goede communicatie. Dochter haalt veel weg van 
haar moeder, maar valt de therapeut wel lastig. Therapeut informeert niet over gedragsverandering. No-
rah zit klem.
 
De oplossing:  
- een tool voor de therapeut om doelgericht te zijn. 
- een cadeau voor Norah, het geeft de burger moed.
- een tool voor de dochter, zie inziet dat haar moeder in goede handen is en ziet waar ze wel kan bijdragen.
Moeder en dochter hebben nu tijd om dingen samen te doen, hun band verbeterd. 
Kernwaarden: functioneel, positief, heel leuk, succesvol, informatief, samen, doelgericht. 
(In werkelijkheid: dit gebeurt wel, mantelzorgers nemen vaak taken over uit angst of zorg. Therapeuten zien dit bij 
het ophalen van de patiënt, en proberen dit bespreekbaar te maken.)



DE KR IT ISCHE THERAPEUT
Jaap 31

Is erg kritisch en daagt zijn patiënten uit om 
hun grenzen te verleggen. Hij focust zich 
vooral op wat er beter kan. 

“ ”“Ik ben ervan overtuigd dat iedereen 
vooruitgang kan boeken zolang je dit 
oprecht wilt, en er hard voor werkt.”

Denkt zelf veel te bewegen maar dit is 
eigenlijk niet zo. Ze praat haar gedrag 
continue goed. 

“ ”

DE ONBEWUSTE PAT IËNT
Marga, 63

“Nee dat was niks, maar geef nou toe, 
je hebt een scootmobiel daar ben je dol 
op.” 

Probeert aan te moedigen maar is 
overbezorgd en veel te bang dat het weer 
fout gaat.

“Ze laat het niet toe omdat zij alle 
negatieve dingen, de echte negatieve 
dingen vooral in het begin meegemaakt 
heeft.” “ ”

DE BEZORGDE PARTNER
Jolanda, 65 

SOCIONA 3 MARGA’s netwerk
Hoe krijg je voldoende kennis en vertrouwen samen?
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Kritische therapeut, daagt patiënten uit om grenzen te verleggen, meer bewegen,  en focust op wat 
beter kan. Onbewuste patiënt Marga, denkt dat ze veel doet, maar is niet zo, praat haar gedrag ook goed. 
En de bezorgde partner, moedigt aan, maar is wel erg bezorgd. Marga en partner als systeem: partner 
is bezorgd, en blij met therapeut die helpt. Marga vindt dat de therapeut overdrijft, ze doet immers al 
teveel, ze vindt dat ze geen probleem heeft. Er is dus niet voldoende kennis dat bewegen een CVA kan 
voorkomen. 
 
De oplossing:  
3 tandem. Gezellig, fijn praten. Therapeut, Marga en partner samen op een tandem. Zo bouwen ze vertrouwen 
op, want ze moeten samenwerken. Maar soms komt het niet aan als een therapeut iets zegt, en wel als een 
lotgenoot het zegt. Dus die kan ook mee op de tandem. Bijvoorbeeld een actieve patiënt en een minder ac-
tieve patiënt. Tandem als metafoor: misschien een app: hoe gaat het vandaag met u? Niet zo goed? Hier heeft 
u tips en tops van patiënten zelf, de ervaringsdeskundigen, wat hen echt heeft geholpen. Of complimenten 
wat goed gaat (i.p.v. alleen het nieuwe doel te vertellen). Het gaat erom dat het systeem compleet wordt ge-
maakt met alle partijen. 



DE PERSOONL IJKE  THERAPEUT
Fenne, 28

Ziet een persoonlijke band als de sleutel tot 
succes. Wint het vertrouwen van patiënten 
door persoonlijke interesse en begrip te 
tonen. 

“ ”“Doordat ik veel individuele aandacht 
besteed aan al mijn patiënten zie ik dat 
dit ze positief beïnvloed.” 

Is constant zo moe dat hij het niet ziet zitten 
om meer te bewegen.

“ ”

DE VERMOEIDE PAT IËNT
Ed, 76

“Nou dat is gek, als ik niets doe ben ik 
ook moe.”

Is erg actief. Hij wandelt en zwemt en vindt 
bewegen enorm belangrijk vooral op zijn 
leeftijd. Om zijn vrouw te helpen doet hij mee 
met de oefening. 

“Als ik één advies zou geven, haal de 
mensen gelijk uit de nest!”“ ”

DE ACTIEVE PARTNER
Adriaan, 70

SOCIONA 4 ED’s netwerk
Hoe rek je het speelveld van meer bewegen 
op zonder grenzen te overschrijden en met 
begrip te tonen?
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Hele persoonlijke therapeut, super actieve partner en een vermoeide patiënt Ed. Voor de beroerte waren 
ze samen erg actief. Nu na de beroerte zijn er irritaties, want Ed is van alles moe en zijn partner begrijpt 
dat niet. 
 
De oplossing:  
Een tool om beiden te motiveren om actief te bewegen. De partner neemt Ed mee, maar overschrijdt zijn 
grenzen niet, want dan wil hij het nooit meer doen. Ze krijgen begrip voor elkaar en bewegen samen meer. De 
actieve partner gaat zelf ook op pad en Ed laat dat soms toe, al is hij wel jaloers, hij probeert het te accepteren. 
De tool als intermediair tussen partner, therapeut en Ed. De relatie tussen Ed en zijn partner verbetert, er is 
meer begrip voor elkaar. De therapeut wordt bijna een relatie therapeut, al is dat niet de bedoeling, maar hij is 
wel actief op meerdere fronten, naast de patiënt richt hij zich ook op de omgeving. De tool helpt hierbij, zodat 
de therapeut geen relatie therapeut wordt, maar wel de fysieke en mentale gezondheid bevordert. 



Aanmoedigend en enthousiast geeft 
complimenten en motiveert.

“ ”

DE MOTIVERENDE PARTNER
Rita, 68

“Dan pusht mijn vrouw me wel, van kom 
op! We gaan lopen…ja.” 

DE B INNEN PAT IENT
Kees, 77

Bestaande gewoontes passen niet bij doel 
om meer te bewegen.

“ ”“Binnen vermaak ik me meestal wel, ik 
zit achter de computer of national 
geographic of zo.”

DE EERL IJKE  THERAPEUT
Danny 36

Is enorm eerlijk en recht door zee naar zijn 
patiënten. Hij zegt waar het op staat en 
komt soms streng over. Hij verkiest realiteit 
boven hoop.
 

“ ”“Ik sta met beide benen op de grond, en 
heb geen te hoge of te lage 
verwachtingen van het leven.”

SOCIONA 5 KEES’ netwerk
Elkaar motiveren en omhullen om het 
goede te doen, maar hoe laat je elkaar los?
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Vrij motiverende partner, een patiënt Kees die liever binnen wil zitten, achter de computer en een om-
hullende therapeut. De partner is bang dat ze ook binnen moet zitten. De therapeut en de partner heb-
ben tegengestelde belangen en methodes en dat botst: de partner trekt en duwt, de therapeut is juist 
heel begrijpend. De verzorgende therapeut komt veel voor, doet te voorzichtig voor de patiënt. Arme 
Kees, hij wil gewoon rustig thuis zitten, achter zijn computer, iets met natuur.
 
De oplossing:  
Een loslaat kit voor de partner en de therapeut. De partner gaat even op vakantie, dingen in haar eentje 
doen. De therapeut krijgt meer inzicht en tools om de patiënt verder te helpen en ook meer los te laten, in 
plaats van om alles te voorkomen. Kees zit nog binnen, dus hij moet er wel op uit: een funbox: op natuur ex-
cursie, iets wat hem interesseert. Dus Kees wordt getriggerd, en zijn partner en therapeut krijgen juist een 
spiegel voorgehouden zodat ze nieuwe strategieën leren die Kees niet meer belemmeren. Zo krijgt ieder-
een rust!
Inzichten geven aan therapeut en partner: zien en beseffen van hun eigen functies en als je dat ziet, welke 
strategieën passen daar bij?


