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Rekening houden met psychologische voorkeuren 
in fysiotherapeutische begeleiding



Introductie Performance Types

 1e gedragsdimensie: I-E

Temperamenten: fysiotherapeut en de cliënt

Vragen

Inhoud



Zonder nadenken versus concentratie nodig 

snel versus traag 

Natuurlijk versus door oefening verbeteren 

Voorkeuren versus Tegenpool



Waar we onze energie vandaan halen 

Hoe we informatie opnemen 

Hoe we beslissingen nemen 

Hoe we te werk gaan

Voorkeuren



Waaruit haal ik mijn energie?

Extravert Introvert

haalt zijn energie uit de 

buitenwereld, van mensen 

en activiteiten

praten-denken-praten

haalt zijn energie uit de 

binnenwereld, van reflectie en 

gedachten

denken-praten-denken



Rekening houden met voorkeuren

Hoe houd je in jouw gespreksvoering en begeleiding 
rekening met jouw eigen voorkeur en de voorkeur van 

de cliënt? 



Rekening houden met voorkeuren

Fysiotherapeut E & Cliënt I
Geef na een vraag of uitleg tijd om te  

denken en te antwoorden.  
Vraag door naar het denkproces. 

Fysiotherapeut I & Cliënt E
Wat je hoort kan een denkproces zijn.  

Durf de ander te onderbreken in zijn verhaal.  



Rekening houden met voorkeuren

Fysiotherapeut E & Cliënt E
Valkuil: beiden veel bezig zijn met vertellen, weinig 

luisteren.  

Fysiotherapeut I & Cliënt I
Valkuil: aannames doen dat de ander het wel weet.  



Waarom doen we wat we doen 

Wat we nastreven 

Hoe we gecoacht willen worden

Temperamenten



Zoekt zekerheid

Wil bij de groep horen

Werkt stapsgewijs

Leren door herhalen

De theorie

Zoekt logica 
en strategie

Wil competent 
zijn

Werkt 
zelfstandig

Leren door 
zelf oplossen

Zoekt 
avontuur 

en vrijheid

Wil stempel 
drukken

Handelt 
impulsief

Leren door 
doen

Zoekt 
persoonlijk 

contact

Wil van 
betekenis

zijn

Werkt 
creatief en
fantasierijk 

Leren door 
inspiratie

Zoekt persoonlijk contact 

Wil van betekenis zijn 

Werkt creatief en fantasierijk 

Leren door inspiratie 

Zoekt avontuur en vrijheid

Wil stempel drukken

Handelt impulsief 

Leren door doen

Zoekt logica en strategie

Wil competent zijn 

Werkt zelfstandig

Leren door zelf oplossen

Temperamenten



Rekening houden met voorkeuren

Hoe houd je in jouw begeleiding rekening met jouw 
eigen temperament en het temperament van de 

cliënt? 



www.performancetypes.nl



Rekening houden met psychologische voorkeuren in fysiotherapeutische 

begeleiding: 

1) inzicht in je eigen voorkeuren. 

2) het herkennen en erkennen van verschillen in voorkeuren. 

3) rekening houden met jouw eigen voorkeuren en de voorkeuren van de 

cliënt voor optimale begeleiding

Samenvatting


