
“Ik denk dat een realistische blik op de 

situatie belangrijk is. Verbloemen doet 

niemand iets goed.”

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

Straks breekt 

ze haar nek?

Als ze niet gaat 

bewegen, gaat ze 

steeds meer achteruit

Moet je dat 
nou wel doen

HELP!!!!

U zou meer 
moeten bewegen.

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
Dany, 36

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

DE  BOZE PAT IËNT
Rosa, 81

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.

SOCIONA 1 ROSA’s netwerk
Iedereen heeft het beste met haar voor, maar hoe weten 
ze dat van elkaar?

“Ik sta met beide benen op de grond, en 

heb geen te hoge of te lage 

verwachtingen van het leven.”

Behoeftes

Behoeftes

Behoeftes
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“Mensen noemen me wel eens een 

duizendpoot omdat ik zo goed kan multi-

tasken.” 

DE BEMOEDERENDE PARTNER
Thea, 51
Bemoederend en vertroetelend. Neemt alle 
taken op zich, wil te graag helpen en te veel 
doen. 

DE  PAT IËNT D IE  HET  
N IET  VOLHOUDT
Norah, 89

Het gaat 
allemaal te snel

Kan je mijn moeder 
helpen om zelfstandiger 
te zijn.

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. 

DE  AFSTANDEL IJKE  THERAPEUT

Harriët, 41

“Ik zie mijzelf als een doelgerichte en 

zakelijke vrouw met een sterke mening.”

“Dan ben ik helemaal afgebrand. Zit er 

geen fut meer in. Ik bouw geen conditie 

op zo.”

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.

Maakt 

moeder 

inactief

S
nel. S

nel. S
nel

Geen info 

overdracht naar 

mantelzorger…

SOCIONA 2 NORAH’s netwerk
Taken, vragen, informatie, hoe deel je dit met elkaar en 
versterk je de band onderling?

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

Denkt zelf veel te bewegen maar dit is 

eigenlijk niet zo. Ze praat haar gedrag 

continue goed. 

DE  ONBEWUSTE PAT IËNT
Marga, 63

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

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. 

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

Wat een goede 
therapeut.

Probeert aan te moedigen maar is 

overbezorgd en veel te bang dat het weer 

fout gaat.

DE BEZORGDE PARTNER
Jolanda, 65 

Geeft kennis/
Motivatie

Zorgzaam.
Irritaties
Veel commentaar

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.

SOCIONA 3 MARGA’s netwerk
Hoe krijg je voldoende kennis en vertrouwen samen?
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“Nou dat is gek, als ik niets doe ben ik 

ook moe.”

“Als ik één advies zou geven, haal de 

mensen gelijk uit de nest!”

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

DE  VERMOEIDE PAT IËNT
Ed, 76

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. 

DE  ACTIEVE PARTNER
Adriaan, 70

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.

SOCIONA 4 ED’s netwerk
Hoe rek je het speelveld van meer bewegen op zonder grenzen te overschrijden en met begrip te tonen?

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.” 

Coaching om eigen 

leven op te pakken

Inspelen op motivatie

Helpt een doel te beaplen

Wilt onafhankelijk 

worden

Moet grenzen 

aangeven

Frustraties vanwege 
verwachting beweeggedrag

Moet zelf alles initieren

Situatie nog niet 
geaccepteerd
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Vrij motiverende partner, een patiënt Kees die liever binnen wil zitten, achter de computer en een omhullende therapeut. De 
partner is bang dat ze ook binnen moet zitten. De therapeut en de partner hebben tegengestelde belangen en methodes en 
dat botst: de partner trekt en duwt, de therapeut is juist heel begrijpend. De bezorgde therapeut komt veel voor, doet te 
voorzichtig voor de patiënt. Arme Kees, hij wil gewoon rustig thuis zitten, achter zijn computer, iets met natuur.

Aanmoedigend en enthousiast geeft 

complimenten en motiveert.

DE  MOTIVERENDE PARTNER
Ik wil echt niet 

binnen blijven.
Rita, 68

SOCIONA 5 KEES’ netwerk
Elkaar motiveren en omhullen om het goede te doen, maar hoe laat je elkaar los?

“Binnen vermaak ik me meestal wel, ik 

zit achter de computer of national 

geographic of zo.”

Lastig om los te laten

Heeft geen inzicht in beweeggedrag van patient

Tegengestelde belangen

DE B INNEN PAT IENT

Kees, 77

Bestaande gewoontes passen niet bij doel 

om meer te bewegen.“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”.

DE BEZORGDE THERAPEUT

Liesbeth, 37
Is erg bezorgd om haar patiënten, waardoor 

ze, ze soms afremt en betuttelend overkomt.

“Dan push ik hem wel, van kom op! We 

gaan lopen…ja.” 


