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De AgressieKrant
Over omgaan met agressie in de (jeugd)zorg en wmd

Werkbladen
Agressie uit 
Beestenboel
Beestenboel van Stichting 
Arbeidsmarkt Gehandicapten
zorg leert jou en je collega’s  
hoe je agressie per situatie 
onderling bespreekbaar  
maakt en welke acties jij kunt 
ondernemen. Beestenboel  
kun je downloaden via: 
www.duidelijkoveragressie.nl/
werkbladenbeestenboel

Samen met je team
Agressie tegen (jeugd)zorgmede
werkers mag niet worden 
geaccepteerd. Maar hoe kun je 
agressie succesvol voorkomen en 
verminderen? Agressie aanpakken 
doe je samen: met je collega’s, 
cliënten, patiënten, politie en het 
Openbaar Ministerie. Samen met 
jouw team kun je beginnen met het 
maken van duidelijke, gezamenlijke 

afspraken. Wat is voor jullie gewenst 
gedrag? En welk gedrag accepteren 
jullie niet? Wanneer je als team 
dezelfde grenzen en maatregelen 
hanteert, biedt dat voor zowel jou  
als medewerker als voor je cliënten 

en patiënten meer duidelijkheid.  
De AgressieWijzer (zie rechtsonder) 
is daarbij een handig hulpmiddel. 

Groen, oranje, rood gedrag
In deze krant herken je de indeling 
uit de AgressieWijzer: groen, oranje 
en rood gedrag. Groen gedrag is 
gedrag waar je als medewerker  
blij van wordt, oranje gedrag is 
emotioneel gedrag dat nog wel 
acceptabel is, maar kan escaleren, 
terwijl rood gedrag grensover
schrijdend is, zoals fysieke of verbale 
agressie. Je leest in de AgressieKrant 
hoe je groen gedrag kunt stimuleren, 
oranje gedrag kunt ombuigen en rood 
gedrag kunt stoppen. 

Altijd melden, altijd bespreken, 
altijd handelen
Maar wat nu als een cliënt, patiënt of 
derde over de grens is gegaan? 
Belangrijk is om altijd te melden, 
altijd te bespreken en altijd te 
handelen. Praat intern over wat  

er is gebeurd, bijvoorbeeld met je 
team leider, een interne juridisch 
adviseur, de beleidsmedewerker  
voor agressiebeleid of de arbo
functionaris. Na een incident zijn  
er tientallen mogelijkheden om  

Checklist ARIH
Ga voorbereid op huisbezoek 
met de checklist ARIH 
(Agressie Risico Inschatting 
Huisbezoek). Krijg inzicht in 
de risico’s en tref de juiste 
maatregelen om de kans 
op agressie aanzienlijk te 
verminderen. De checklist kun 
je downloaden via de website 
van FCB Jeugdzorg: 
www.fcb.nl/gezondenveilig
werkenjz

Voor je ligt de AgressieKrant van Duidelijk over agressie. De Agressie
Krant geeft je de handvatten om zelf met het aanpakken van agressie 
aan de slag te gaan en staat boordevol inspiratie, tips en handige 
hulpmiddelen. Na het lezen van de krant weet je hoe je in jouw organisatie 
of team met agressie kunt omgaan, welke hulpmiddelen je hierbij kunt 
inzetten en wat andere organisaties doen tegen agressie. 

Je zorgt voor duidelijkheid door als team
dezelfde grenzen te hanteren

Handige 
hulpmiddelen

Agressie aanpakken 
doe je zo 

te handelen. Van een ‘brom snor
gesprek’ tot een pandverbod en  
van aangifte doen tot een gesprek 
met familie van de veroorzaker.  
Per organisatie en misschien  
zelfs per cliënt of patiënt kunnen  
de maatregelen verschillen.  
Maak samen afspraken en doe wat  
voor jullie werkt. 

Laat je inspireren door  
de praktijk
Veel organisaties zijn al bezig  
met het verminderen en voor komen 
van agressie. Op de webportal  

van Duidelijk over agressie  
(www.duidelijkoveragressie.nl)  
zijn tientallen praktijkverhalen 
verzameld van organisaties die 
succesvol met de aanpak van 
agressie bezig zijn. 

Daarnaast vind je op de portal 
campagnematerialen om 
in te zetten in jouw organisatie, 
video’s over agressieaanpak, een 
verzameling aan kennis over 
agressie en handige hulpmiddelen. 
Gebruik ze om samen met je 
collega’s ook aan de slag te gaan. 

Met de AgressieWijzer bepaal je 
met je collega’s in drie sessies wat 
voor jullie gewenst, emotioneel  
en onacceptabel gedrag is.  
Oftewel hoe je groen gedrag kunt 
stimuleren, oranje gedrag  
kunt ombuigen en rood gedrag kunt 
stoppen. Ook bespreken jullie 
samen welke maatregelen jullie 
nemen bij agressie, zodat voor 
iedereen duidelijk is wat je wanneer 
kunt doen. 

De AgressieWijzer kun je 
downloaden op de webportal  
van Duidelijk over agressie: 
www.duidelijkoveragressie.nl 

Samen afspraken maken 
met de AgressieWijzer
Agressie kun je succesvol verminderen wanneer je er samen duidelijke 
afspraken over maakt. De AgressieWijzer is een handig hulpmiddel om 
samen met je afdeling of team tot werkbare afspraken te komen om de 
veiligheid op de werkvloer te vergroten. Agressiespel 

Met het Agressiespel maak je 
cliënten of patiëntengedrag 
bespreekbaar met je collega’s 
en creëer je bewustzijn 
omtrent agressie. Je kunt het 
Agressiespel aanvragen via de 
website van FCB Jeugdzorg: 
www.fcb.nl/gezondenveilig
werkenjz 

Agressie
Analyse Kaarten
Met de Agressie Analyse 
Kaarten pak je agressie vanuit 
de oorzaak van incidenten aan. 
Door samen met collega’s, 
cliënten of patiënten aan de slag 
te gaan krijg je inzicht in je eigen 
invloed op ongewenst gedrag. 
De Agressie Analyse Kaarten 
zijn aan te vragen via  
rlandaal@ggznederland.nl 
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Jouw ideeën

Ombuigen en de-escaleren

Ombuigen wil zeggen dat je zo reageert op oranje gedrag, dat het niet escaleert tot 

rood gedrag. Je kunt iemand kalmeren en er voor zorgen dat het gedrag acceptabel 

blijft. Hieronder staan voorbeelden van reacties op oranje gedrag. Al deze voor      beelden 

zijn gebaseerd op tips van (jeugd)zorgmedewerkers en adviezen van deskundigen.

Vink aan welke ombuigtechnieken in jullie werk belangrijk en toepasbaar zijn:

  Zelfcontrole en inlevingsvermogen.  

Strijd voorkomen door zelfcontrole en inlevingsvermogen.

  Contact maken. 

Niet alleen luisteren naar de woorden, maar ook naar de achtergrond  

en beleving.

  Aandacht voor beleving. 

Ruimte geven, luisteren naar beleving, samenvatten, doorvragen,  

begrip tonen en benoemen, inleven.

  Uitleg geven. 

Uitleg geven in termen van individuele en algemene belangen,  

met begrip voor het standpunt.

  Time-out. 

Tot rust laten komen en later terugkomen op de kwestie.

Hoe ga je om met oranje 

gedrag?

Tip!
Wees zo specifiek 

mogelijk voor jullie 

werkvloer.

1.   Vul individueel in hoe 

je oranje gedrag kunt 

ombuigen.

2.  Bespreek daarna samen 

hoe jullie oranje gedrag 

willen ombuigen. Schrijf 

jullie afspraken op het 

invulvel ‘Zo buigen wij 

oranje gedrag om’.

In deze stap

oranje stap 2
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Drie sessies: groen, 
oranje en rood gedrag

Grofweg kun je verschillende soorten gedrag onderverdelen in drie kleuren.  

Gedrag waar jij blij van wordt, noemen we ‘groen gedrag’. ‘Oranje gedrag’  

is emotioneel gedrag dat zou kunnen leiden tot agressie. Agressie is altijd  

ongewenst en onacceptabel: zogenaamd ‘rood gedrag’. In drie sessies besteden 

jullie aandacht aan deze drie typen gedrag, toegespitst op jullie werkvloer.

herkennen

reactie/omgang

afhandeling

Gewenst gedrag

Stap 1.Jouw ervaringen

BorgingHoe houden we het op onze agenda?

Stap 2.Hoe creëer en stimuleer je het?

Groen gedrag

45 min

Emotioneel gedrag (acceptabel)

BorgingHoe houden we het op onze agenda?

Stap 1.Jouw ervaringen

Stap 3. Wat doe je na afloop?

Stap 2.Hoe ga je ermee om?
Ombuigen en de-escaleren

Oranje gedrag

90 min

Agressief gedrag(onacceptabel)

BorgingHoe houden we het op onze agenda?

Stap 1.Jouw ervaringen

Stap 3. Wat doe je na afloop?

Stap 2.Hoe reageer je erop?Stoppen, ombuigen en  
afstand houden

Rood gedrag

90 min
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Als het gaat over omgaan met 
agressie gaat vaak veel aandacht uit 
naar wat ongewenst is of wat niet 
lukt. Maar juist focussen op gewenst 
gedrag is effectief en levert meer 
voldoening op voor de cliënt/patiënt 
én zorgverlener. Door echt contact te 
maken kun je de samenwerking met 
de cliënt of patiënt en zijn omgeving 
verbeteren.

Waarom groen gedrag belangrijk is
Het is vanzelfsprekend dat gewenst 
gedrag leidt tot allerlei positieve 

dingen. Als cliënten en patiënten  
zich op hun gemak voelen en het 

naar hun zin hebben, levert dat een 
veilige omgeving op. Er zijn minder 
spanningen tussen cliënten en 
patiënten onderling, er is een 
beter leer en ontwikkelproces  
en een fijner leef, behandel en 
werkklimaat.

Hoe doe je dat dan?
Bij dit thema gaat het erom dat je 
groen gedrag stimuleert vanuit een 
open en positieve grondhouding. Je 
observeert objectief en signaleert 
afwijkend gedrag, je maakt 
persoonlijk contact met de cliënt  
of patiënt en gaat respectvol met 
hem/haar om. Maar vooral: je 
probeert blijvend te evalueren.  

Iedere (jeugd)zorgmedewerker wil dat zijn of haar cliënten/patiënten 
goed in hun vel zitten. Als een cliënt zich prettig voelt vertoont hij vaker 
gewenst gedrag. Dat levert een fijner leef en behandelklimaat voor de 
cliënt op en een prettiger werkklimaat voor jou als medewerker. Alle 
reden dus om daarmee aan de slag te gaan. Maar hoe stimuleer 
en behoud je dat ‘groene’ gedrag?

Multiculturele verschillen kunnen 
voor wrijving zorgen. Waar 
bijvoorbeeld de één een knuffel 
voor het slapen gaan fijn vindt, kan 
dat een ander afschrikken. Als je 
die verschillen kent en ermee weet 
om te gaan, heeft dat een positieve 
weerslag op het gedrag van 
cliënten en patiënten. 

Een mooi voorbeeld van het 
overbruggen van multiculturele 
verschillen komt uit een instelling 
voor ggz. Een Somalische bewoner 
vond het Nederlandse eten daar 
verschrikkelijk en liet dat ook 
regelmatig blijken, wat voor veel 
onrust in de groep zorgde. De man 
sloot zich op in zijn kamer en 
weigerde aan tafel te komen. Totdat 
begeleiders besloten dat hij één 
dag in de week zelf mocht koken. 
“Hij leefde op, voelde zich gezien en 
gehoord en kwam ineens weer 
buiten, omdat hij de ruimte kreeg 
om zichzelf te zijn.”

Als laatste naar bed
Ook het verhaal van een voormalig 
hotelmanager in een verzorgings
tehuis is leerzaam. “Deze oudere 
cliënt wilde ’s avonds nooit gaan 
slapen en protesteerde keer op 

keer als hij naar zijn kamer moest. 
Totdat we zijn verleden als hotel
manager aan zijn gedrag wisten te 
verbinden. De man was zijn hele 
leven gewend om alles af te sluiten 
en als laatste naar bed te gaan. 
Alleen gingen de zusters steeds 
maar niet weg. De oplossing: de 
man liep de laatste ronde voor de 
dienstwissel met de verzorgenden 
mee en ging daarna rustig naar  
zijn bed.”

Echt verdiepen
Door je echt te verdiepen in de 
cliënt/patiënt, zijn gedrag, zijn 
ziektebeeld en alles wat hem 
bezighoudt, kun je gemakkelijker 
groen gedrag stimuleren en 
agressie voorkomen.

Groen gedrag is gedrag van 
cliënten, patiënten of derden 
waar je blij van wordt. Het liefst 
wil je dit gedrag zo veel mogelijk 
zien. Bijvoorbeeld een cliënt die 
gaat stralen na een compliment.
Cliënten/patiënten die groen 
gedrag vertonen, zitten lekker  

in hun vel, wat zorgt voor een  
fijn en veilig leef, behandel  
en werkklimaat.  Door ruimte te 
geven, echt contact te maken en 
de cliënt/patiënt het gevoel te 
geven dat hij wordt gezien, kun je 
groen gedrag stimuleren. 

“ Hij leefde op toen hij 
één keer per week zelf 
mocht koken”

Wat is groen gedrag? 

Veel tips, ideeën en adviezen. Maar hoe werkt het stimuleren van groen 
gedrag nou echt in de praktijk? We delen graag een aantal ervaringen 
van zorgmedewerkers uit verschillende branches met je, die agressie 
weten te voorkomen door zich meer in de cliënt te verdiepen. 

Hoe kun je groen 
gedrag stimuleren? 

Ga het gesprek aan met je collega’s, 
maar ook met je cliënt, patiënt, 
familieleden en andere naasten om 
het leerproces te bevorderen.  
Wanneer je blijft communiceren zal dit 
een positief effect hebben op de cliënt, 
maar ook op jouw team of organisatie.

Een goede balans tussen medewerker
en cliënt/patiënt speelt daarbij een 
belangrijke rol. Bij groen gedrag ben 
jij je bewust je eigen gedrag én van 
wat speelt rond de cliënt. Wat vindt 
hij fijn en wat juist niet? Welk gedrag 
heeft met het ziektebeeld te maken 
en hoe kun je daar goed mee 
omgaan? Hoe reageert hij op wat jij 
doet? Als jij je kunt verplaatsen in 

jouw cliënten of patiënten, kun je ze 
beter begrijpen. 

Leren van elkaar
Door je ervaringen met collega’s te 
delen kun je leren van elkaar en 
beter inspelen op het gedrag van 
jullie cliënten/patiënten en hun 
omgeving. Samen zijn jullie tenslotte 
het beste op de hoogte van dat 
gedrag. Zo bouw je een nog betere 
vertrouwensrelatie op en je zult 
merken dat cliënten voorspelbaarder 
en consequenter gedrag vertonen. 
Maar je signaleert het ook sneller als 
er wat in dat gedrag verandert. 
Daardoor ben je alerter en kun je 
agressie vaker voorkomen.

Stimuleren 
van groen 
gedrag

 
•  Groen gedrag gaat over goed luisteren, communi ceren 

en evalueren. Denk aan oogcontact, een persoonlijke 
benadering en oprechte interesse. 

•  Vraag waar de cliënt/patiënt behoefte aan  
heeft en luister actief naar hem of haar.

•  Laat zelf gewenst gedrag zien: neem bijvoorbeeld 
tijdens een gesprek een rustige houding aan.

•  Deel ervaringen met collega’s: wat werkt voor  
jullie cliënten/patiënten en wat niet?

•  Geef je cliënt/patiënt je onverdeelde aandacht. Neem 
de tijd om in gesprek te gaan, voorkom werken op de 
automatische piloot. 

•  Blijf consequent in je handelen, zodat cliënten, 
patiënten of derden weten wat ze aan je hebben. 

•  Een cliënt of patiënt die zichzelf kan zijn, zal  
sneller groen gedrag vertonen. Ga na wat hij daarvoor 
nodig heeft. Zijn eigen spullen in zijn kamer 
bijvoorbeeld, in plaats van spullen van  
de instelling. 

Tips & Tricks

Groen gedrag is het gedrag van een 
cliënt of patiënt waar jij blij van wordt
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•  Keur emoties niet af, maar onderken de lastige situatie.

•  Houd het gedrag van je cliënt/patiënt  
goed in de gaten als er emoties ontstaan.

•  Probeer vroege voortekenen van agressie  
te signaleren en om te buigen.

•  Ga dieper op de situatie van de cliënt/patiënt in:  
wie is het en waarom vertoont hij/zij dit gedrag? 

•  Bereid cliënten/patiënten voor op eventueel slecht 
nieuws of op veranderende situaties.

•  Probeer vooraf het risico op escalatie in te  
schatten en neem voorzorgsmaatregelen om agressie 
te voorkomen.

•  Signaleer veranderingen in behoeften van  
cliënten of patiënten en speel daar op in. 

Tips & Tricks

Je hebt het misschien wel eens meegemaakt: een cliënt of patiënt die emotioneel reageert op een situatie, 
zoals een heftige reactie tijdens een slechtnieuwsgesprek. Een reactie die voorspelbaar is en samenhangt 
met de omstandigheden waarin de cliënt zich bevindt, maar ook risico’s met zich meebrengt omdat emoties 
kunnen leiden tot agressie. Juist omdat dit gedrag kan escaleren is het van groot belang dat je als (jeugd)
zorgmedewerker weet hoe je het best met oranje gedrag kunt omgaan, zodat het acceptabel blijft en agressie 
wordt voorkomen.

Oranje gedrag is verbaal en 
nonverbaal gedrag van cliënten, 
patiënten of derden dat vooraf 
kán gaan aan agressie (rood 
gedrag).

Oranje gedrag is voorstelbaar en 
acceptabel, maar vraagt wel om 
alertheid van jou als (jeugd)
zorgmedewerker. Oranje gedrag 
is vaak (zeer) emotioneel. Denk 

bijvoorbeeld aan de reactie  
van een moeder aan wie je  
vertelt dat haar kind uit huis 
wordt geplaatst. 

Emoties horen bij het werk van 
een (jeugd)zorgprofessional.  
Het is belangrijk dat je weet hoe 
je met dit gedrag kan omgaan, 
zodat het acceptabel blijft en 
spanningen niet verder oplopen. 

“We gaan juist in gesprek 
met lastige familieleden”

Wat is oranje gedrag?

Omgaan met oranje, emotioneel, gedrag wordt in de praktijk vaak 
als lastig ervaren. Want emoties moet je de ruimte geven, terwijl je 
tegelijkertijd moet voorkomen dat de situatie escaleert. En in de  
(jeugd)zorg heb je ook nog eens niet alleen maar te maken met emoties 
van cliënten of patiënten, maar ook met emoties van hun familie. 

Omgaan met oranje gedrag  
als (jeugd)zorgprofessional

ARIH) van FCB. Meer daarover op de 
voorpagina van deze krant.

Deescaleren
Als (jeugd)zorgmedewerker is het 
bij emotioneel gedrag belangrijk 
om rustig te blijven en je eigen 
grenzen te bewaken. Dit helpt je bij 
het inzetten van gesprekstechnieken 
en interactieve vaardigheden om de 
situatie onder controle te houden. 

Laat degene die oranje gedrag 
vertoont eerst tot rust komen en 
kom later terug op de kwestie. Vanaf 
dat moment kun je er samen aan 
werken. 

Je kunt leren om een verdere 
spanningsopbouw te voorkomen. 
Dit noem je deescaleren. Door 
goed op de hoogte te zijn van de 
problematiek en het karakter 
van een cliënt of patiënt kun je 
voorbereid zijn op heftig emotioneel 
gedrag. Luister niet alleen naar de 
woorden die hij of zij uitspreekt, 
maar ook naar wat er achter zit. 

Door adequaat de veranderingen in 
de behoeften te signaleren en door 
het gedrag en de gemoedstoestand 
van de cliënt goed in de gaten te 
houden, kun je agressief gedrag 
voorkomen en oranje gedrag 
ombuigen naar groen, gewenst 
gedrag. 

Aan agressie gaat vaak een 
periode vol spanningen of emoties 
vooraf. Het grootste risico van dat 
oranje gedrag is dat het om kan 
slaan in rood, agressief gedrag. 
Maar emoties horen ook bij het 
werken in de (jeugd)zorg, ze zijn 
vaak begrijpelijk en acceptabel. 
Je cliënt, patiënt of zijn familielid 
heeft waarschijnlijk een reden heeft 
voor het tonen van emoties. Het is 
belangrijk deze emoties de ruimte 
te geven, zonder je eigen grenzen 
uit het oog te verliezen. Probeer 
emotioneel gedrag dus niet af te 
keuren, maar wees je bewust van de 
situatie, leer signalen van oplopende 
spanning vroegtijdig herkennen en 
weet hoe je de ander kunt kalmeren. 

Goede voorbereiding
Als je vooraf het risico op span
ningen en emoties kunt inschatten, 

kun je de juiste maatregelen nemen 
om te voorkomen dat de situatie 
escaleert. Je kunt je voorbereiden 
op oranje gedrag door bijvoorbeeld 
vooraf met collega’s de situatie van 
de cliënt of patiënt te bespreken. 
Of door de cliënt/patiënt vooraf te 
vertellen dat je geen goed nieuws 
gaat brengen en te vragen hoe hij of 
zij daarop denkt te gaan reageren. 
Door de cliënt beter te begrijpen heb 

je meer controle op de situatie en 
dus op het voorkomen van escalatie. 
Een handig hulpmiddel daarbij 
voor ambulant en alleenwerkenden 
is de Checklist Agressie Risico 
Inschatting Huisbezoek (Checklist 

Aan agressie gaat vaak een periode vol 
spanningen of emoties vooraf

Omgaan 
met oranje 
gedrag

Een goede tip voor het omgaan 
met lastige naasten komt van een 
organisatie uit de VVTbranche, waar 
medewerkers steeds vaker te maken 
hadden met familieleden die tijdens 
informatieavonden de gemoederen 
flink lieten oplopen. “Onze eerste 
neiging was om deze familieleden 
niet meer uit te nodigen, maar dat is 
geen oplossing. We hebben ze nu juist 
vooraan zitten. Deze mensen hebben 
een verhaal te vertellen, punten die 
misschien bij anderen ook spelen. Nu 
we aandacht geven, is er ook weer 
rust. Ga dus juist aan de slag met 
lastige familieleden, ontloop ze niet.” 
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Een agressieincident is altijd 
ingrijpend. Zeker als je er zelf het 
slachtoffer van bent. Toch is het heel 
belangrijk om tijdens een incident de 
ernst van de situatie zo snel mogelijk 
goed in te schatten. Dit helpt je bij het 
nemen van de juiste maatregelen om 
het ongewenste gedrag te stoppen. 
Daarna volgt de rest. Denk hierbij aan 
nazorg voor het slachtoffer en 
opvolging richting de veroorzaker. Dat 
kun je allemaal niet alleen doen. Maak 
samen met je collega’s afspraken over 
wat voor jouw team of afdeling het 
beste werkt en hoe jullie gezamenlijk 

handelen bij grensoverschrijdend 
gedrag, zodat iedereen weet wat te 
doen tijdens en na agressie.

Incident? Actie!
Na een incident is actie nodig. Ga na 
wat jullie beleid is rondom de opvolging 
van incidenten. Wat hebben jullie als 
team afgesproken? Bij wie kun je 
terecht als een cliënt, patiënt of derde 
over de grens is gegaan? En zijn er al 
contacten met de wijkagent? Alle 
afspraken die vooraf al zijn gemaakt, 
geven rust en helpen om incidenten 
succesvol te kunnen opvolgen.

De eerste stap na het stoppen van het 
agressieve gedrag is altijd het intern 
melden van het incident. Zorg 
vervolgens ook dat je je verhaal kwijt 
kunt door het incident en jouw 
ervaringen te bespreken met je 
collega(‘s) of met iemand die in jouw 
organisatie verantwoordelijk is voor 
alles wat met agressie te maken heeft. 

Een instelling voor ziekenhuis  
en verpleeghuiszorg deelt welke 
afspraken zij gemaakt hebben 
over de aanpak van de 
veroorzaker: “Onze grens is 
duidelijk: als er een ernstig 
incident plaatsvindt en het gedrag 
is verwijtbaar, doen we aangifte. 
Als het niet verwijtbaar is, om 
welke reden dan ook, zorgen we 
dat we andere instrumenten 
inzetten om hetzelfde gedrag in 
de toekomst te voorkomen. 
Verwijtbaar of niet, agressie is 
voor ons altijd onacceptabel.”

Vanuit een jeugdzorgorganisatie 
wordt daar een tip aan toegevoegd: 
“Deel intern gemaakte afspraken 
ook met cliënten en familie. Stel 
huisregels op en laat weten dat 

die gelden. Als er dan iets gebeurt, 
is het voor de veroorzaker logisch 
dat je ernaar handelt.” 

Ongewenst, oftewel rood gedrag 
komt voor en kan verschillende 
oorzaken hebben, maar mag  
niet worden geaccepteerd. 
Rood gedrag bestaat uit 
onacceptabele verbale en non
verbale (re)acties die we agressie 
noemen, zoals schelden, 
bedreiging, intimidatie en fysiek 
geweld. Bijvoorbeeld een vader 

die een beeldscherm door 
de spreekkamer gooit of een 
cliënt die zegt: “Ik weet waar je 
kinderen op school zitten, dus ik 
zou maar luisteren.” 
Rood gedrag vraagt altijd om 
actie. Denk hierbij aan het 
stoppen van agressie, nazorg 
voor het slachtoffer en opvolging 
richting de veroorzaker.

“Verwijtbaar of niet, 
agressie is onacceptabel”

Wat is rood gedrag? 

Een ernstig incident is altijd ingrijpend. Het helpt als er in ieder geval 
duidelijkheid is over hoe tijdens en na een incident wordt gereageerd: 
het stoppen van de agressie, nazorg voor het slachtoffer en opvolging 
richting de veroorzaker. 

Hoe kun je handelen 
bij rood gedrag?

Aangifte bij de politie
Tot slot is er actie nodig richting de 
veroorzaker. Aangifte doen bij de politie 
is een mogelijkheid. Aangifte hoef je 
als slachtoffer niet zelf te doen, maar 
je kunt bijvoorbeeld je teammanager of 
leidinggevende vragen dat op naam 
van de organisatie te doen. Dat houdt 
jou als slachtoffer uit de wind. Er 
bestaan veel vragen en onduidelijkheid 
over aangifte van (jeugd)zorg
medewerkers tegen veroorzakers van 
agressie en geweld. Onthoud dat de 
politie een aangifte nooit mag weigeren 
en dat er speciale afspraken zijn 
gemaakt tussen politie en Openbaar 
Ministerie over agressie en geweld 
tegen functionarissen met een Veilige 
Publieke Taak, de Eenduidige 
Landelijke Afspraken. 

Aangifte doen kan een goede manier 
zijn om maatregelen te nemen richting 
de veroorzaker, maar hou er rekening 
mee dat niet iedere aangifte ook echt 
leidt tot een strafzaak. Dat is afhankelijk 
van het onderzoek van de politie en de 
beoordeling daarvan door het OM.

Hoe je precies aangifte kunt doen en 
waar je aan moet denken vind je op 
http://opvolging.duidelijkoveragressie.nl.

Op die website vind je nog meer 
hulpmiddelen en antwoorden op 
vragen over de opvolging van 
incidenten die bij veel (jeugd)
zorgorganisaties spelen, zoals het 
omgaan met meldingen en het 
organiseren van de agressieaanpak
in een organisatie.

De Agressiekrant is onderdeel van de campagne ‘Wees duidelijk over 
agressie’ van sociale partners in zorg en jeugdzorg in het kader van 
actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’. Initiatiefnemers zijn:

Handelen 
bij rood 
gedrag

•  Zorg voor goede gezamenlijke afspraken over 
opvolging van incidenten. 

•  Probeer tijdens een incident collega’s te alarmeren 
zodat je er niet alleen voor staat.

• Maak altijd een interne melding van ieder incident.

•  Bespreek altijd ieder incident, bijvoorbeeld met 
collega’s, je leidinggevende of de arbo-functionaris.

•  Als een organisatie één vast intern aanspreekpunt 
heeft voor alles wat met agressie te maken heeft, zorgt 
dat voor duidelijkheid. 

•  Van ernstige incidenten kun je aangifte doen. Een 
aangifte van agressie en geweld tegen een medewerker 
met een Veilige Publieke Taak moet altijd in 
behandeling worden genomen. 

•  Wil je aangifte doen? Als slachtoffer hoef je dat niet 
zelf te doen. Je kunt een collega vragen aangifte te 
doen op naam van de organisatie.

•  Onderhoud goed contact met de wijkagent, het 
Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp. Korte lijntjes 
kunnen enorm helpen.

•  Kijk op http://opvolging.duidelijkoveragressie.nl voor 
handige hulpmiddelen en tips over de opvolging van 
incidenten.

Tips & Tricks

Onderneem actie na een incident: altijd 
melden, altijd bespreken, altijd handelen

onderdeel van

onderdeel van

Wat kun je doen als een cliënt, patiënt, bezoeker of familielid over de  
grens van het toelaatbare is gegaan? Welke maatregelen kun je als (jeugd)
zorgorganisatie of –professional nemen? Wanneer kun je aangifte doen?  
En wat gebeurt er na de aangifte? Na een (ernstig) incident is het belangrijk 
dat er altijd actie wordt ondernomen. Goed handelen tijdens en na agressie 
is belangrijk zodat herhaling kan worden voorkomen, een signaal wordt 
gegeven aan de veroorzaker en om ervan te leren als team en als organisatie.


