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Communicatie

E = K x A

Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie
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Effectief communiceren?

 Communicatie kan gepaard gaan met 

misverstanden

 We denken nogal eens voor de ander

 Communicatie is eenzijdig

 Hierdoor: conflicten, 

kritiek en stress



Hoe kun je effectief communiceren?

Actief luisteren

 Positief verzoek tot verandering

 Stapsgewijs confronteren



Actief luisteren

Wat is het: op een niet-veroordelende manier luisteren waarbij je 

de spreker laat merken dat je hem gehoord hebt.

Je doet het door:

 non-verbaal laten merken dat je luistert

 verhelderende vragen stellen als iets niet duidelijk is

 samenvatten wat je hebt gehoord: 

‘dus, als ik het goed begrijp …’

Met als doel: 

 irritatie wegnemen

 probleem verhelderen

 samenwerking zoeken



Actief luisteren, technieken

 Kijk de ander aan

 Laat non-verbaal merken dat je luistert:

knik en zeg ‘uh-huh’

 Let op wat er wordt gezegd

 Stel verhelderende vragen als het voor jou 

onduidelijk is

 Vat samen wat je hebt gehoord.



Actief luisteren, een voorbeeld

Jan: Je was erg kwaad op mij vanmorgen. Wat is er aan de hand?

Mary: Ik probeerde met jou te spreken over de 

belastingaangifte, maar je negeerde me volkomen. Ik snap niet 

waarom ik het nog probeer?!

Jan: (pauze) Dus je was gefrustreerd door mijn reactie. Je wilde 

dat ik het zou gaan doen?

Mary: (nog geïrriteerd) Tuurlijk wilde ik dat, ik heb het je 

immers al tien keer gevraagd.

Jan: (knikt) Ik snap dat dat frustrerend kan zijn. Maar voor een 

deel komt dat omdat ik het momenteel moeilijk heb. Was je 

bang dat ik het niet zou kunnen doen?

Mary: Misschien drong ik wel teveel aan, maar de vraag is, 

wanneer ben je van plan dat te gaan doen? Er is namelijk niet 

veel tijd meer over.



Positief verzoek tot verandering

 Een vraag om iets nieuws en positiefs te doen

 I.p.v. kritiek geven of vragen om ergens mee te stoppen

 Gebruik termen als: “ik zou graag willen…”, “ik zou het erg 

waarderen…”, “het is belangrijk voor mij…”

Voorbeeld:

“Jij praat áltijd over mijn ziekte als we met vrienden zijn!”

wordt

“Ik vind het prettig dat als wij samen met vrienden zijn, wij 

praten over dingen die belangrijk zijn, anders dan mijn 

ziekte”



Stapsgewijs confronteren 1

1. Beschrijf het concrete gedrag dat het probleem vormt

2. Benoem het effect van dat gedrag op jou 

3. Noem het gevoel dat het bij je oproept

4. Luister naar wat de ander op jouw confrontatie te zeggen heeft

Lukt dit niet, dan kun je:

5. Teruggaan naar stap 1 als jullie niet tot een oplossing zijn 

gekomen en de spanning weer gezakt is

6. Dreigen met een ingreep en deze desnoods toepassen. 



Stapsgewijs confronteren 2

 Voorbeeld:

We hadden afgesproken dat jij vandaag eerder van je werk zou 

thuiskomen om de kinderen naar sport te brengen. Jij was er 

niet op tijd. (concrete gedrag)

Ik heb daarom de kinderen weggebracht, maar moest mijn 

afspraak met een vriendin afzeggen. (gevolg van gedrag)

Daar ben ik boos over. (gevoel)

4/5

Als jij niet … doet, dan zal ik …. (dreigen met een ingreep)



Communicatie tijdens episodes van een bipolaire 

stoornis

 Gevoelens van machteloosheid

 Boosheid

 (over)betrokkenheid



Manie

 Oordeels- en kritiekstoornis

 Prikkelbaarheid

 Gevaar

 Belangrijk om constructief te blijven, verbinding te zoeken 

(judo) en uit de strijd te blijven



Depressie

 Uitzichtloosheid

 Eenzaamheid

 Suïcidaliteit

 Depressie heeft iets besmettelijks. Blijf het als betrokkene  

bekijken vanuit jouw gezichtspunt



Overwegingen / aanbevelingen

 Gebruik signaleringsplan

 Leer van fouten uit het verleden

 Geef de betrokkene handvatten

 Relatieprobleem?

 Werk eraan in stabiele fase

 Zoek steun

 Familie / vrienden

 Behandelaren GGZ

 Familiespreekuur


