
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.” “ ”



Beweegt zelf nauwelijks en hij zit liever voor 
de tv.

DE  INACTIEVE PARTNER
Stef, 72

“Ik beweeg alleen als het echt moet.”“ ”



Is wantrouwend tegenover de zorg en 
adviezen van de hulpverleners. Ze hebben al 
te veel meegemaakt. 

DE  WANTROUWENDE  PARTNER
An, 77

“We hebben wel vaker meegemaakt dat 
het gegeven advies er juist voor zorgde 
dat mijn partner overbelast werd.” “ ”



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 



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



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.”“ ”



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.” 



Vindt het moeilijk te accepteren en huilt 
veel. Ze wou dat het weer was als vroeger. 

“ ”“Het is moeilijk om het te accepteren. 

Alles is nu moeizaam en ik ben altijd op 

mijn hoede.”

DE VERDRIET IGE PARTNER
Suze, 66



Heeft zelf ook haar gezin en werk en heeft 
het vaak zo druk, met veel stress, dat ze het 
lastig vindt de hulp te bieden die nodig is. Is 
bang dat ze niet goed genoeg doet. 

“Wellicht neem ik te veel hooi op mijn 
vork, maar ik wil wel dat iedereen goed 
geholpen wordt.”“ ”

DE TE  DRUKKE PARTNER
Loes, 42 



“ ”



Heeft het gevoel dat hij zichzelf is verloren 
en het herstel gaat hem te langzaam.

“ ”

DE ROUWENDE PAT IËNT
Marcel, 55

“Als je weet dat ik een marathonloper 
ben geweest.” 



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.” 



Schaamt zich omdat ze veel niet meer kan 
wil anderen daar niet mee belasten. 

“ ”

DE PAT IËNT D IE  Z ICH 
SCHAAMT
Helena, 63

“Ik loop liever alleen want dan hoef ik 
geen verantwoordingen af te leggen.”



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.”



Ziet het allemaal niet meer zitten en wil haar 
eigen gang gaan. 

DE  PAT IËNT D IE  N IET  WIL
Esmee, 72

“Alleen wanneer het nodig is.”“ ”“Ik wil gaan lopen wanneer het mij 
uitkomt. Zo eigenwijs ben ik haha. Ik heb 
80 jaar mensen gediend de laatste tijd, 
en nu doe ik dat niet meer, wil dat niet 
meer.”



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.” 



Heeft weinig contact met mijn omgeving en 
heeft het idee dat hij veel minder het idee 
dat hij veel minder goed herstelt dan 
anderen. Hij trekt zich steeds meer terug. 

“ ”

DE EENZAME PAT IËNT
Daniël, 69

“Iedereen werkt, alle vrouwen werken, 
en mannen werken ook, die komen ook 
niet.”



Heeft het niet door dat bewegen belangrijk 
voor hem is en snapt niet goed wat mensen 
van hem willen of verwachten.

“ ”

DE ONWETENDE PAT IËNT
Angelo, 74

“Niemand, ik bepaal het zelf een beetje 
en ik weet helemaal niet, iemand heeft 
nooit gezegd van jij moet meer lopen! 
Nee.” 



Wil wel graag, maar is onzeker zijn lichaam 
doet niet wat hij wilt. .

“ ”

DE ANGSTIGE PAT IËNT
Jacob, 85

“Ik wil weer gewoon, uh deel kunnen 
nemen aan het leven, leuk met de 
kleinkinderen en zo.”



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.”



De eeuwige optimist die het risico loopt 
overmoedig te raken. 

“ ”

DE OVERMOEDIGE PAT IËNT
Rob, 70

“Ik geloof het, zodat het alleen maar 

positief werkt. Hoe meer je loopt hoe 

beter.”



Is alleen gemotiveerd om samen met 
anderen iets te doen. Kan zich er zelf niet 
goed toe zetten.

“ ”

DE SOCIALE  PAT IËNT
Isaac, 73

“Nou ja, dat is uh, als je in gezelschap 
loopt, loop je automatisch meer.”

“ ”“Ik ga wel naar het dorp dan ga ik 
meestal met de bus want dat vind, uh, 
dat is gewoon een ongezellig stuk lopen. 



DE VERWENDE PAT IËNT
Lia, 88

“ ”
Heeft een beperkte deelname aan 
verantwoordelijkheid voor taken en activiteiten 
binnen en buitenshuis.

“Dat  wordt allemaal voor me gedaan, 
dus daar hoef ik helemaal niet naar om 
te kijken.”



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 DUIDEL IJKE  THERAPEUT
Saar, 35

Geeft informatie over bewegen en maakt 
duidelijke afspraken. Moedigt aan en doet 
actief mee, maar genoeg is genoeg. 

“Jolande gaf het altijd aan, daar heb je 
voordeel van, dat je veel gelopen hebt en 
die was hard, kom op! we gaan. Nu gaan 
we rusten. Nee afgelopen want die ziet 
aan je dat je moe bent.”



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.”



DE ONZEKERE THERAPEUT
Noortje, 30 

Is soms onzeker. Weet niet altijd goed wat 
ze moet doen of zeggen als een patient 
weerstand vertoont en niet mee werkt of 
boos wordt. 

“ ”“Ik werk graag met mensen, maar merk 
dat ik soms moeite heb met lastige 
patiënten.”



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.”



DE BEWUSTE THERAPEUT
Sylvia, 47

Observeert veel en koppelt wat ze ziet terug 
naar patiënten. Ze geeft complimenten en 
focust vooral op wat er goed of beter gaat. 

“ ”“Negatief denken vormt vaak een 
belemmering voor een positief en gelukkig 
leven.”



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.”



“ ”

DE BEZORGDE THERAPEUT
Liesbeth, 37

Is erg bezorgd om haar patiënten, waardoor 
ze, ze soms afremt en betuttelend overkomt.

“Ja daar lag ik mee overhoop. Ik zeg ik 
wil aan de gang. Wat wilt u doen? In de 
tuin werken. En als u valt? Ik zeg ja dan 
ga ik opstaan. Ja maar meneer, zo 
eenvoudig is het niet. Ik was boos op der 
eigenlijk.” 



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.” 



“ ”


