
Interactieproblemen
Mijn collega is vaak geïrriteerd of boos als een cliënt iets doet waar hij 
volgens mij niks aan kan doen

Een cliënt zegt: ik ben niet ziek, ik begrijp niet waarom de rechter mij 
hier naar toe heeft gestuurd

Afspraak is dat er om 17:00 uur medicijnen wordt gedeeld, maar dat 
tijdstip verschilt van dag tot dag afhankelijk van wie er werkt. 

Patiënt blijft op bed liggen, terwijl de afspraak is dat hij....… 

De administratie van cliënt X is niet op orde, waardoor we geen geld 
krijgen. Ik spreek de betreffende behandelaar erop aan en die zegt 
dat hij het zal doen, maar doet het niet.

Onze raad van bestuur zegt de stem van de cliëntenraad belangrijk te 
vinden maar komen steeds te laat met advies-aanvragen.

Patiënt schept eten op voor het momentje stilte

In de rapportage staat niet wat er feitelijk is gebeurd met de cliënt, 
daardoor heb ik onvoldoende informatie om goed te kunnen werken

Mijn psychotische zoon heeft de gehele zolder gebarricadeerd, wij 
kunnen en mogen er al een jaar niet meer in.



De Tas:

Het probleem, de taak,

de verantwoordelijkheid, 
het verlangen/de wens



De Mat



Leerdoelen
Ik wil leren het onderscheid te zien tussen gedrag dat voortkomt uit 
kan niet anders of wil niet anders en daar dan mijn reactie op 
aanpassen

Ik wil leren duidelijk te zijn over mijn grenzen en de weerstand daarop 
leren hanteren

Ik wil leren om mijn grenzen op een professionele manier te bewaken 
en in te zetten

Ik wil leren mijn grenzen te voelen op het moment dat het speelt en 
er dan ook iets mee doen

Ik wil leren op een lijn te komen met mijn man ten aanzien van het 
probleemgedrag van onze zoon want dan gaat het beter tussen ons en 
worden de grenzen ook duidelijker voor mijn zoon

Ik wil leren nee te zeggen

Ik wil weer leren zorgen voor Monique zelf, want ik ben op en kan zo 
niet verder
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