DOELSTELLINGEN DELEN VOOR PARTNERS
– INSTRUCTIES
Stap 1: Vóór de afspraak
Stuur uw cliënten het formulier "Bereid u voor op uw afspraak". Ze kunnen
hun antwoorden naar u e-mailen of ze afdrukken en meenemen naar de
afspraak. Hun antwoorden zullen de basis van de afspraak vormen.

Stap 2: Tijdens de afspraak
Bekijk samen de antwoorden die uw cliënten hebben gegeven en noteer hun
antwoorden in het overeenkomstige vak op het document “Doelstellingen
delen voor partners”.
Wat zijn de uitdagende situaties waarmee ze te maken krijgen?
•
•
•
•

Vraag elk van hen hoe ze denken dat het gehoorverlies de
andere persoon in die situaties beïnvloedt.
Wat doen ze, als ze iets doen, om de situatie te verbeteren?
In welke situaties is het voor hen gemakkelijk om te
communiceren?
Waarom vinden ze dat die situaties voor hen gemakkelijker zijn?

Gedeelde doelen en actiepunten
•
•
•

Welke doelen zouden uw cliënten willen stellen op basis
van hun uitdagingen?
Spreek samen actiepunten af om hen te helpen bepalen hoe
ze deze doelen zullen bereiken. Gebruik wat reeds goed werkt
voor hen, als inspiratie voor de actiepunten.
Bekijk technologische en communicatiestrategieën die uw
cliënten kunnen helpen hun doelen te bereiken.

Stap 3: Vervolgafspraken
Gebruik tijdens de vervolgafspraak het “Evaluatieformulier” om de
doelen van uw cliënten opnieuw te bekijken en te bespreken of ze die
hebben bereikt.
•
•
•

Wat weerhield hen ervan hun doelen te bereiken?
Wat heeft hen geholpen hun doelen te bereiken?
Op een schaal van 0-10, hoe dicht zijn ze bij het bereiken van
hun doelen?

Als ze hun doelen bereikt hebben, bedenk dan samen nieuwe doelen waar ze
naar toe kunnen werken.
Als ze hun doelen niet bereikt hebben, bedenk dan nieuwe strategieën en
spreek nieuwe actiepunten af waar ze aan kunnen werken vóór de volgende
afspraak.
Herhaal deze oefening voor zoveel gezamenlijke doelen als nodig voor uw
cliënten. Inspiratie voor de actiepunten.

BEREID U VOOR OP UW AFSPRAAK
Wij kijken ernaar uit u en uw familielid of vriend(in) op uw afspraak te zien. Om u voor te bereiden, vragen
wij u d e ond erstaand e vragen samen te beantwoord en. We zullen uw antwoord en tijdens de afspraak
bespreken, zodat we u de best mogelijke hoorzorg kunnen bieden.

Voor de persoon met een cochleair implantaat

Voor het familielidof de vriend(in)

1. In welke situaties en omgevingen is het voor
u en uw familielid of vriend(in) moeilijk om
samen te communiceren?

1. In welke situaties en omgevingen is het voor u
en uw familielid of vriend(in) moeilijk om samen te
communiceren?

2. In welke situaties en omgevingen is het
voor u en uw familielid of vriend(in)
gemakkelijk om samen te communiceren?

2. In welke situaties en omgevingen is het voor
u en uw familielid of vriend(in) gemakkelijk om
samen te communiceren?

3. Wat doet u (als u iets doet) om de
communicatie met uw familielid of
vriend(in) te verbeteren?

3. Wat doet u (als u iets doet) om de
communicatie met uw familielid of
vriend(in) te verbeteren?

4. Hoe denkt u dat uw gehoorproblemen
uw familielid of vriend(in) treffen?

4. Hoe denkt u dat uw gehoorproblemen
uw familielid of vriend(in) treffen?

DOELSTELLINGEN DELEN VOOR PARTNERS
Uitdagende situaties

Gemakkelijke situaties

Bijvoorbeeld:
muziek beluisteren

Bijvoorbeeld:
1-op-1 gesprekken in stille omgeving

1. .......................................................................................
.

1. ........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

2. ......................................................................................

2. ......................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

3. ......................................................................................

3. ......................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

Gedeelde doelstellingen en
actiepunten
1. ...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

3. ............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

OPVOLGING

Naam klant:

DATUM:

1

2

3

4

Hebt u de gezamenlijke
doelen bereikt die we
tijens de laatste
afspraak hebben
besproken?

Wat weerhield u ervan
uw gezamenlijke doelen
te bereiken?

Wat heeft u geholpen
om uw gezamenlijke
doelen te bereiken?

Hoe dicht bent u bij het
bereiken van uw
gezamenlijke doelen?
0 = Doelen niet bereikt
10 = Doelen bereikt

REF.:

DATUM:

REF.:

DATUM:

REF.:

5

6

Wat kunnen we doen
om u dichter bij het
bereiken van uw doelen
te brengen?

Nu u dit doel hebt
bereikt, zijn er nog
nieuwe gezamenlijke
doelen waar u aan zou
willen werken?

