
Een collega waar je 

nauw mee samenwerkt, 

is veel aan de telefoon 

met haar dochter. Op 

drukke momenten erger 

je je daaraan, maar je 

wilt jullie 

verstandhouding niet 

beschadigen.  
 

WAT DOE JE?  

De ouders van een 

peuter willen dat hun 

kind dichter bij huis 

behandeld gaat worden. 

Jij bent er van overtuigd 

dat wij hier de best 

mogelijke behandeling 

geven.  

 

HOE PAK JE HET GESPREK 

HIEROVER AAN? 

Er wordt een meneer 

opgenomen. Je collega’s 

zeggen je dat het een 

bekende man is. Jij hebt 

niet van zijn naam gehoord. 

GA JE GOOGELEN OP DEZE HEER?  

 

De volgende dag kom je op 

een feestje. Je weet 

inmiddels dat het een 

bekende politicus is. Je hebt 

je voorgenomen je mond te 

houden, maar toevallig gaat 

het over deze politicus. Een 

goede vriend vraagt of hij in 

De Hoogstraat is .  

WAT ZEG JE?    

De dag van ontslag wordt 

in De Hoogstraat snel na 

de opname bepaald. Dit 

geeft helderheid aan de 

revalidant en aan het 

proces van opnames en 

ontslag. Nu blijkt de 

revalidant sneller te 

revalideren dan gedacht, 

en wil hij naar huis. Er 

staat pas voor over 

anderhalve week een 

nieuwe patiënt op de 

planning, die niet eerder 

kan komen.  

 

WAT IS JOUW STANDPUNT IN 

DEZE?  

Er is een nieuwe 

revalidant op de afdeling 

waarvan de 

voorgeschiedenis bij ons 

bekend is; meneer Klein 

staat bekend als een 

vrouwencharmeur en is 

meermaals bij anderen 

over hun grens heen 

gegaan.  

 

HOE START JE DE 

BEHANDELING? 

Een meisje van 13 jaar  is 

opgenomen voor een 

onderbeen-amputatie tgv 

een aangeboren afwijking 

van haar bloedvaten. Zij 

heeft een afspraak met 

haar ouders dat als zij niet 

rookt voor haar 18e jaar, 

zij haar rijbewijs mag 

halen op kosten van haar 

ouders. Tijdens de opname 

vraagt zij of je haar naar 

de rookruimte wil brengen. 

Ze zegt erbij dat ze niet wil 

dat de verpleging aan haar 

ouders vertelt dat ze rookt. 

WAT DOE JE?  

Een kind van acht jaar 

met een spierziekte 

ontwikkelt zich tijdens 

de behandeling goed. 

Het wil graag taakgericht 

bezig zijn en zelfstandig 

leren zijn. De ouders 

willen echter niet dat 

hun kind ‘lastig gevallen’ 

wordt met oefenen en 

taken, zij willen dat hun 

kind alle mogelijkheden 

krijgt om te spelen en te 

genieten.  

HOE GA JE HIER ALS 

BEHANDELAAR MEE OM? 

Een man met een 

dwarslaesie komt 

regelmatig terug voor 

revalidatie met een 

flinke decubituswond. De 

revalidant is laconiek 

onder de situatie, hij 

vindt het ‘gezellig om 

weer terug te zijn’, en 

vindt dat de zorg 

voldoende is. Jij hebt er 

moeite mee en vindt dat 

hij niet goed voor 

zichzelf zorgt.  

HOE GA JE HIER ALS 

BEHANDELAAR MEE OM?  
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