
 

 
 

Holistische theorie  

 

 

             

 

 

 

Modelgedrag van belangrijke personen 

Hoe was hun probleemoplossing vermogen? 

Hoe gingen zij om met hun emoties? 

Waren zij betrouwbaar? 

Vonden zij het leven ook zwaar? 

Aanleg 
 

Kernovertuigingen:  

Ik ben een moeilijke patiënt 
Hulpverleners vinden mij een moeilijke patiënt 

Hulpverleners (mensen?) begrijpen mij niet? 

Hulpverleners (mensen?) zijn niet betrouwbaar 

 

 

 

Vaardigheidstekort: 
Probleemoplossend vermogen. 

Moeite om te communiceren 

 

Stressoren/triggers 
In behandeling moeten 

In gesprek moeten over problemen. 

Afgewezen voelen door anderen (hulpverleners, 
gezinsleden) 

 

Strategie/coping: 

Hulp uit de weg gaan/op de vlucht voor problemen 
Laten zien dat het niet goed gaat door mezelf pijn te 

doen/in mijzelf gekeerd te zijn 

 

Gezinsproblemen: 
Status van de partnerrelatie? 

Dochter woont in pleeggezin 

Misbruik/aanranding vanuit vader naar 

dochter 

 

Emoties: 

- Angst 

- Somberheid/prikkelbaarheid 
- gespannenheid 

- boosheid 

Gedrag: 

Weglopen van gesloten afdeling door brandalarm af 
laten gaan of over hekken klimmen. 

Mezelf pijn doen. 

Afstand nemen van anderen. 
Afwijzing proberen te voorkomen. 

 

Gevolgen:  

- Profiteren van behandeling lukt niet 
- Toename wantrouwen 

- Verslechtering van zelfbeeld 

- Her-traumatisering 
- Afstand t.o.v. andere gezinsleden neemt toe 

- Versterking van kernovertuigingen 

Concentratieproblemen? 

Stemmingsklachten? 

Negatief zelfbeeld 

Ervaringen uit verleden: 

Negatieve ervaringen 
(trauma)? 

 

Betrokken hulpverlening:  
Hulpverleners voor Wilma 

Hulpverleners voor dochter 
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Functie-analyse van “Boosheid uiten op de afdeling” 

Dochter 

opgenomen 

vanwege 

overdosis en 

mag niet naar 

haar toe 

(Sd) 

Ik uit mijn boosheid 

op de afdeling (R) 

~S+     Mogelijk krijg ik toch de ruimte om een   

            kort bezoek aan mijn dochter te brengen 

            wat helpend is voor haar en mijzelf 

+S+     Ik laat duidelijk zien dat ik het niet eens  

            ben met de beslissing 

~S+     Ik kan aan mij dochter later benoemen dat ik  

            alles heb geprobeerd om haar te bezoeken 

(Sr-pos-repr) 

 

 
 

+S-  Ik moet meer medicatie innemen 

+S-  Hulpverleners worden versterkt in hun  

        overtuiging dat het te zwaar voor Wilma is om  

        dochter te zien 

+S- Toename van gespannenheid 

+S- Gebrek aan vertrouwen in hulpverlener neemt toe; 

+S-  Gevoel gefaald te hebben 

+S-  Mogelijk dat dochter nog meer het gevoel  

       heeft dat het door haar niet goed met moeder     

       gaat 

(feitelijke Sr-negatief) 

 

 

Wilma
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 Functie-analyse van  “Boosheid uiten op de afdeling” 

Wilma uit haar boosheid 

nadat haar niet wordt 

toestaan om haar dochter 

te bezoeken die 

opgenomen is vanwege 

een overdosis  

(Sd) 

Wilma’s boosheid 

laten afnemen door 

extra medicatie te 

geven (R) 

+S+ Wilma haar boosheid neemt af; 

+S+ Andere patiënten worden minder onrustig. 

+S+ Wanneer boosheid is verminderd kan ruimte  

        ontstaan om in gesprek te gaan over de situatie 

(Sr-pos-repr) 

 

 
 

+S- Wilma denkt dat de verpleging denkt dat  

       medicijnen de oplossing voor het probleem zijn.  

+S- Door oorzaak van het probleem wordt niet  

       weggenomen.  

+S- Wilma leert niet om in gesprek te gaan wanneer zij  

       boos is.  

+S- Relatie tussen Wilma en verpleging verslechterd. 

       gaat 

(feitelijke Sr-negatief) 

 

 

Verpleegkundigen



Wilma

 

 
                                                                                                                
 

                                                                                                               
 

                                                                   
                                                                          
                                        
 
                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                           

 

 

                                                                                                                                                                    

Betekenisanalyse schema “Dochter opgenomen en haar niet mogen zien” 

Dochter opgenomen 

vanwege overdosis en 

mag niet naar haar toe 

 (CS) 

Als ik mijn dochter nu 

niet steun dan ben ik een 

slechte moeder en dat is 

vreselijk 

(US-repr) 

Angst/paniek/spanning 

(CR) 



 
 

 
                                                                                                                
 

                                                                                                               
 

                                                                   
                                                                          
                                        
 
                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                           

 

 

                                                                                                                                                                    

 

 
Betekenisanalyse schema “Dochter opgenomen en haar niet mogen zien” 

Dochter opgenomen 

vanwege overdosis en 

Wilma wil naar haar 

dochter haar toe 

 (CS) 

Als Wilma naar haar dochter gaat is dat 

te zwaar voor Wilma en haar dochter, 

dan zorgen wij niet goed voor hen en 

dat is slecht; 

(US-repr) 

Angst/spanning 

(CR) 

Verpleegkundigen



 
 

 

 
                                                                                                                
 

                                                                                                               
 

                                                                   
                                                                          
                                        
 
                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                           

 

 

                                                                                                                                                                    

 

 

 

 
Betekenisanalyse schema “Dochter opgenomen en haar niet mogen zien” 

Dochter opgenomen 

vanwege overdosis en 

mag niet naar haar toe 

 (CS) 

Als ik mijn dochter nu 

niet laat zien dat zij heel 

veel voor mij betekent 

neemt ze straks nog een 

overdosis medicijnen in 

en dan is dat mijn schuld,  

en dat is afschuwelijk 

(US-repr) 

Angst/paniek/spanning 

(CR) 

Wilma



Verpleegkundigen

 
 

 

 
                                                                                                                
 

                                                                                                               
 

                                                                   
                                                                          
                                        
 
                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                           

 

 

                                                                                                                                                                    

 

 

 

 
Betekenisanalyse schema “Dochter opgenomen en Wilma mag haar niet zien” 

Dochter opgenomen 

vanwege overdosis en 

mag niet naar haar toe 

 (CS) 

Als Wilma naar haar dochter gaat en dat bezoek 

verloopt niet goed, dan zou dochter misschien 

nog een overdosis innemen en dat zou vreselijk 

voor dochter en Wilma zijn, en dus dat moeten 

we voorkomen want anders zorgen wij niet 

goed voor hen 

 (US-repr) 

Angst/paniek/spanning 

(CR) 
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Functie-analyse van gesprek aanvragen bij verpleging 

Dochter vertelt bij 

vriendin te gaan 

wonen vanwege 

misbruik door vader. 

(Sd) 

Hulp/steun vragen bij 

de verpleging door te 

willen vertellen over 

hetgeen dochter heeft 

verteld. 

(R) 

+S+     Ik kan advies krijgen 

+S-     Afname van angst/spanning 

+S+    Ik krijg begrip voor mijn situatie 

+S+    Ik ga een stap zetten om over de situatie  

           te praten. 

(Sr-pos-repr) 

 
 
+S-   Ik voel me afgewezen en niet begrepen  

         omdat ik moet wachten 

+S-  Toename van spanning/boosheid 

+S-  Contact met verpleging raakt verder  

        verstoort 

+S-  Hulpvragen heeft geen zin 

 (feitelijke Sr-negatief) 

 
 

Wilma
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Functie-analyse van gesprek aanvragen bij verpleging 

Hulp/steun vragen bij 

de verpleging tijdens 

de overdacht door te 

willen vertellen over 

hetgeen dochter heeft 

verteld 

 (Sd) 

Wilma vertellen dat zij 

na de overdracht een 

gesprek krijgt 

(R) 

~S+     Ik zorg de patiënten niet voortdurend de  

            overdracht verstoren 

~S+     Ik laat Wilma oefenen met uitstellend  

           vermogen 

~S+    Ik zorg dat ik geïnformeerde mijn dient  

           kan starten 

           te praten. 

(Sr-pos-repr) 

 
 

+S-  Er ontstaat een dienst met veel onrust 

+S-  Overdracht moet afgebroken worden  

        vanwege Wilma’s onrust 

+S-  Contact tussen Wilma en de verpleging  

        raakt verder verstoord 

(feitelijke Sr-negatief) 

 
 

Verpleegkundigen



 

 

 
 
 

                                                                                                                 
 

                                                                                                               
 

                                                                   
                                                                          
                                        
 
                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                    

 
 

 
Betekenisanalyse:  “Moeten wachten op gesprek tot de verpleegkundige overdracht voorbij is” 

Moeten wachten op  

gesprek tot de 

verpleegkundige 

overdracht voorbij is 

(CS) 

Als ik nu niet direct een 

gesprek krijg gaat het 

helemaal mis 

(US-repr) 

Angst/paniek 

(CR) 



 

 
 

                                                                                                                 
 

                                                                                                               
 

                                                                   
                                                                          
                                        
 
                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                    

 
 
 

 

 

 

 

                                Betekenisanalyse: “Moeten wachten op gesprek tot de verpleegkundige overdracht voorbij is” 

Moeten wachten op  

gesprek tot de 

verpleegkundige 

overdracht voorbij is 

 

(CS) 

Als we nu uit de overdracht lopen 

kunnen we Wilma (de patiënten) niet 

goed helpen deze dienst omdat we niet 

weten hoe de vorige dienst is verlopen, 

en dat is slecht 

(US-repr) 

Irritatie 

 

(CR) 

Verpleegkundigen



Wilma

 

 

 
 
 

                                                                                                                 
 

                                                                                                               
 

                                                                   
                                                                          
                                        
 
                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                    

 
 

 

 
Betekenisanalyse: “Moeten wachten op gesprek tot de verpleegkundige overdracht voorbij is” 

Moeten wachten op  

gesprek tot de 

overdracht voorbij is 

(CS) 

Zie je wel, als ik écht iemand nodig heb kan 

ik net als in het verleden op niemand rekenen 

(UR-repr) 

Hopeloosheid 

(CR) 



 
 

                                                                                                                 
 

                                                                                                               
 

                                                                   
                                                                          
                                        
 
                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
Betekenisanalyse: “Moeten wachten op gesprek tot de verpleegkundige overdracht voorbij is” 

Moeten wachten op  

gesprek tot de 

verpleegkundige 

overdracht voorbij is 

 

(CS) 

We hebben Wilma in onze dienst  

meerdere keren een gesprek 

aangeboden en toen wilde zij niet 

praten dus nu moet zij even wachten 

tot wij daar tijd voor hebben.  

(US-repr) 

Irritatie 

 

(CR) 


