
Cursus 

Tijdens deze cursus wordt u uitgedaagd om uw persoonlijke communicatievaardigheden 
optimaal te ontwikkelen en krijgt u inzicht in en handvatten voor stressreductie en het 
voorkomen van miscommunicatie.

“Gijs, oncoloog, is in gesprek met een collega en terwijl hij uitleg geeft over de afspraken denkt hij  
ondertussen “wat ik nu uitleg is toch gewoon logisch en het staat allemaal in het 
behandelprotocol”. Die - vaak onbewuste - gedachte komt op het moment dat Gijs niet meer zo 
lekker in zijn vel zit; al een hele ochtend de polikliniek heeft gedraaid, een aantal dringende vragen 
tussendoor heeft gehad, weggeroepen werd naar de afdeling en zijn uiterste best heeft gedaan om 
niet uit te lopen; de druk was weer hoog en hij heeft al teveel aan zijn hoofd. Die gedachte zorgt 
ervoor dat hij op dat moment te veel doorschiet in de details, het “wel zelf gaat doen”, gaat 
overcontroleren en het soepele contact met de ander verliest. Miscommunicatie en stress liggen 
op de loer. 

Dit is één klein voorbeeld. Iedereen reageert - voorspelbaar - anders onder druk. Want iedereen zit 
anders in elkaar. En iedereen wordt door andere dingen gemotiveerd. Deze drie-daagse training 
helpt u om gedrag en signalen van stress te herkennen bij uzelf én bij anderen. U ontdekt hoe u 
miscommunicatie omzet in helder contact, ergernissen in begrip en hoe u van energiesluipers 
energiegevers maakt. Zo werkt u effectiever samen met collegae en met de patiënt, is er meer 
plezier tijdens het werk en verbeteren de zorgresultaten. 

Ken uw eigen persoonskenmerken en die van uw gespreksparter en de communicatie 
verloopt soepeler en efficiënter !

In deze drie-daagse cursus onder leiding van Hetty Jansen-Verhagen krijgt u de kennis en de 
diepgaande inzichten om uw persoonlijke communicatievaardigheden optimaal te ontwikkelen. 
U krijgt praktische tips voor het voorkomen van miscommunicatie en het reguleren van stress. 

Inzicht in uw eigen persoonlijkheidsstructuur geeft inzicht in 
• uw voorspelbare stressoren en behoeften
• uw vaste reactiepatroon als u stressoren ervaart
• hoe u uzelf uit de stress kunt halen en weer positief gemotiveerd kunt werken
• hoe u de ander kunt uitnodigingen om uit de stress en uit negatief gedrag te komen

Na de cursus heeft u: 
• Inzicht in en begrip van uw eigen gedragsprofiel en communicatiestijl om van daaruit uzelf en 

anderen beter te kunnen begrijpen en te benaderen. 
• Concrete handvatten om met lastige situaties om te gaan, stressgedrag te herkennen, er 

effectief op te reageren en zo de relatie te optimaliseren. 
• De vaardigheid om gedrag te herkennen en uw eigen stijl hier flexibel op aan te passen voor 

perfecte aansturing of feedback en direct resultaat. 
• De vaardigheid om beter aan te sluiten bij de belevingswereld en drijfveren van anderen en 

sterkere relaties te bouwen om daarmee een positieve impuls te geven aan samenwerking en 
resultaten.  

Hetty Jansen heeft een achtergrond in de gezondheidszorg en heeft deze cursus speciaal 
ontwikkeld voor professionals in de gezondheidszorg.  
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De cursus 'stressregulatie door goede communicatie 'is geaccrediteerd met 18 ABAN 
studiepunten voor medici. 


