
M
ag

az
in

e

Magazine over het voorkomen en beheersen van agressie in de zorg en jeugdzorg Nr. 2 • 2014

7 Hulpverleners bepalen   
risico’s huisbezoek

Altra maakt van goede voorbereiding prioriteit

“Veiligheid is onze 
manier van werken” 12

Medisch Centrum Alkmaar accepteert agressie niet meer

Cultuurverandering  
succes bij Abrona23

Minder agressie sinds de cliënt centraal staat



2 3

MAAK  OOK 
WERK VAN 
AGRESSIE

In dit m
agazine

Steeds meer zorgprofessionals creëren duidelijkheid om agressie 
in de zorg en jeugdzorg te verminderen. Met de materialen 
van de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ creëren ze de 
bewustwording bij hun collega’s dat agressie niet bij het werk 
hoort. Teams gaan in gesprek om samen grenzen te bepalen 
van wat ze nog acceptabel gedrag vinden en wat niet.

Ook minister Schippers helpt door honderden organisaties een 
financiële bijdrage toe te kennen met de Ondersteuningsregeling 
van Veilig Werken in de Zorg. En steeds meer organisaties boeken 
dan ook daadwerkelijk resultaat in het tegengaan en verminderen 
van agressie tegen zorgverleners. 

De succesvolle aanpakken gaan we met elkaar delen, zodat  
iedereen van elkaars ervaringen kan leren. Want wat werkt nu wel 
en wat niet? Hoe zorg je dat een beleidsdocument tot concrete 
resultaten leidt op de werkvloer? Wat kun je allemaal doen naast 
trainingen volgen? En hoe zorg je voor breed draagvlak in de hele 
organisatie?

In dit magazine delen collega’s uit de zorg en jeugdzorg hoe  
zij het hebben aangepakt. Laat je inspireren en maak ook werk 
van agressie. Want agressie tegen (jeugd)zorgmedewerkers is 
onacceptabel.

Tips, hulp & achtergrond
10  Mede mogelijk gemaakt door de  

Ondersteuningsregeling (1)
15 Handige hulpmiddelen
16 Schade verhalen, de moeite waard
18  Mede mogelijk gemaakt door de  

Ondersteuningsregeling (2)
26 Intensief traject, verbluffend resultaat
31 En nu jij!

Successen uit de praktijk
 4    Palier focust op eigen medewerkers 

Een veilig gevoel en een veilige  
werkomgeving zijn topprioriteit

7  Goede voorbereiding, veilig op huisbezoek 
Altra pakt de risico’s van ambulant werken aan

12  “We nemen elke melding zeer serieus” 
Elk incident moet gemeld worden bij  
Medisch Centrum Alkmaar

20  “Teammanagers spelen een cruciale rol” 
Dezelfde normen en waarden voor alle  
teams van BrabantZorg
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Een andere kijk van Abrona op agressie door 
cliënten met een verstandelijke beperking
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Palier focust op eigen 
medewerkers
Het begon met een pilot voor het  
team dat werkt met een groep zwaar 
verslaafde, niet te behandelen patiënten. 
Nu gebruikt iedereen bij Palier de 
nieuwe werkwijze.

“Teammanagers spelen een 
cruciale rol”
Anti-agressiebeleid op papier wordt letterlijk 
de organisatie in gebracht bij BrabantZorg.
Met succes. De medewerkers voelen zich 
weer veilig op de werkvloer.
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“Veilig werken is onze 
gezamenlijke zorg”
Creatieve oplossingen en een serious 
game als training voor medewerkers 
van Radboudumc hebben een positief 
effect op de-escalerend gedrag.
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Palier bundelt forensische en intensieve 
zorg voor moeilijk behandelbare, 
psychiatrische patiënten met ernstige 
gedrags- en verslavingsproblemen en vaak 
ook crimineel gedrag. Begin 2010 vroeg 
de gemeente Den Haag aan Palier een 
oplossing te bedenken voor  
de zorg van zwaar 
verslaafde, niet te 
behandelen veelplegers die 
voor veel overlast zorgen 
in de stad. In 2011 werd een groep van 
elf patiënten – waarvan er een aantal 
direct van de straat kwam – gedwongen 
opgenomen. Psychologe Sylvia de Leeuw: 
“Omdat de doelgroep gewend was aan 
een soort ‘draaideurzorg’ is langdurige, 
gedwongen zorg noodzakelijk, wil je 
iets met ze bereiken. Maar natuurlijk 
zorgden de woorden ‘langdurig’ en 

‘gedwongen’ ook voor spanning op de 
groep.” Teamleider/verpleegkundige 
Edwin Juffermans: “En het team was nog 
niet goed op elkaar ingespeeld. Het was 
zoeken naar een goede werkwijze,  
want dit is ook nog eens de meest 

complexe doelgroep die we bij Palier 
hebben.” Om de spanning weg te nemen 
en de agressie te reduceren, werd besloten 
om in de eerste maanden te starten met 
gastvrije zorg. Edwin: “De patiëntengroep 
had al zoveel klinieken van binnen gezien. 
En omdat ze zo snel ontsporen, leek ons 
een veilige, niet dwingende omgeving 
belangrijk. Ze mochten bijvoorbeeld  

zelf bepalen wanneer ze uit hun bed 
kwamen en konden op elk moment uit  
de koelkast pakken wat ze wilden.” 

Maar de patiënten bleven heel wantrouwig, 
wat – ondanks de vrijheid van gastvrije 
zorg – voor veel spanningen zorgde bij de 
medebewoners én de medewerkers. Edwin: 
“Als het echt uit de hand liep, werden de 
patiënten door tien man sterk gesepareerd, 
wat ook niet echt de-escalerend werkt in 
een groep. De patiënten bleven bovendien 
aan hun oude gewoontes vasthouden, 
zoals ‘s nachts eten, dag- en nachtritme 
omdraaien, etc. Toen er een tbs-waardig 
delict plaatsvond en een medewerker 
langdurig ziek thuis kwam te zitten, 
kwamen we tot het besef dat we moesten 
overstappen op een andere aanpak, wilden 
we het werkplezier behouden.” 

Structuur en duidelijkheid
De focus kwam te liggen op de mede-
werkers en het creëren van een veilig 
gevoel en een veilige werkomgeving.  
Zo werd de incidentenregistratie  
geprofessionaliseerd. Edwin: “Er kwam 
een digitaal systeem waarin medewerkers 
zelf de incidenten kunnen registeren. 
Elk incident wordt opgepakt, aangepakt 
en teruggekoppeld. Medewerkers weten 
hierdoor dat er echt wat wordt gedaan 
aan veiligheid. In overleg met het team 
van 22 medewerkers werd gekozen voor 
meer structuur op de werkvloer: vaste 
eetmomenten, de koelkast op slot en het 
instellen van verplichte groepsmomenten. 
Duidelijkheid en minder prikkels, ook 
dat zou de-escalerend moeten werken.” 
Sylvia: “De zwaar verslaafde patiënten 
hebben te kampen met een psychiatrische 
stoornis als schizofrenie of een per-
soonlijkheidsstoornis. Mede door hun 
verslavingsgedrag zijn ze cognitief zeer 
beschadigd, wat een aantal onomkeerbare 
beperkingen met zich meebrengt waar 
je in de behandeling tegenaan loopt. 
Bijvoorbeeld impulsiviteit, korte- 

termijndenken en minder controle  
over regulatieprocessen. Verslaving 
en psychiatrie worden tegelijkertijd 
behandeld. Omdat de problematiek 
bij deze doelgroep zo complex is, is 
het ondoenlijk om te bepalen op welk 
moment of waardoor het precies is 
fout gelopen. Bij deze patiënten is de 
juiste medicatie belangrijk, maar ook 
een omgeving die zorgt voor een goede 
balans tussen een aanvaardbare kwaliteit 
van leven en een terugkeer naar de 
maatschappij.” 

Omgangsvormen en trainingen
De omgangsvormen werden ook onder de 
loep genomen. En veranderd. Behandel-
medewerker Richard van Maanen: “Ik 
heb hiervoor 20 jaar in een huis van 
bewaring gewerkt. Ik ken het effect van 
vroegsignalering en het in gesprek gaan 
met gevangenen. Als team hebben we 
besloten om tot een dergelijke werkwijze 
over te gaan. Voor het team zijn er 
extra trainingsmomenten ingelast om 
de-escalerend werken via het IDDT-
model onder de knie te krijgen.” Sylvia: 

“IDDT is een afkorting van ‘Integrated 
Dual Disorder Treatment’ en houdt 
onder andere in dat je motiverende 
gesprekken voert met de doelgroep. 
Met andere woorden: naast de patiënt 
gaan staan. Proberen contact te maken. 
Niet je eigen wil opleggen, maar kijken 
wat de behoeften zijn. Richard traint 
de medewerkers hierin. Hij heeft 
zelf een training gedaan en is nu de 
veiligheidsexpert die ons scherp houdt.” 

Vroegtijdig signaleren
Richard vult aan: “We zijn ook gaan 
werken met de term ‘oplopende emoties’. 
En het bijzondere is dat iedereen in het 
team hierdoor anders naar agressie is 
gaan kijken. We bekijken namelijk al een 
moment eerder waarom een patiënt zo 
doet. Je signaleert vroegtijdig de emotie 
en vraagt wat er aan de hand is. Als een 
patiënt aangeeft stemmen te horen, dan 
overleg je of medicatie een oplossing kan 
zijn. Door samen met de patiënt te kijken 
naar wat nodig is, wordt de rust bewaard.  
Je bent immers zelf minder gespannen, 
omdat het handelend optreden naar de  

Ontzettend veel agressie. Een separeer die dagelijks werd gebruikt. Toen een medewerker van 
Palier werd mishandeld en een half jaar thuis kwam te zitten was de maat vol. Veilig werken 
met de groep van langdurige verslaafde cliënten kreeg topprioriteit. 

PALIER FOCUST OP
EIGEN MEDEWERKERS

Edwin Juffermans

“Het team was niet goed 
op elkaar ingespeeld”

•		Leg	niet	je	wil	op,	maar	kijk	wat	de	
behoeften	van	een	patiënt	zijn.

•		Signaleer	emotie	vroegtijdig	en	vraag		
wat	er	aan	de	hand	is.

•		Begin	de	werkdag	met	contact	maken	
met	de	patiënten,	doe	daarna	pas	de	
overdracht.

•	Ga	naast	de	patiënt	staan	en	toon	respect.

Tips & Tricks

 “Medewerkers voelen zich veilig met patiënten en met elkaar”
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achtergrond is verschoven.” Wat volgens alle drie ook heel goed 
werkt, is wat de ‘eerste vijf minuten methode’ wordt genoemd. 
Edwin: “Bij binnenkomst zeg je gedag, maak je contact, geef je 
de patiënten een hand. Je gaat hierdoor neutraler de werkvloer 
op, met een lagere spanning dan wanneer je eerst naar de 
overdracht van collega’s luistert. Je signaleert dus zonder 
vooroordelen, ook dat geeft meer rust in deze groep.” 

Kleine stapjes
Vroegtijdig signaleren en aansluiten op de behoefte van de 
patiënten, maakt dat er een band ontstaat tussen de mede-
werkers en de patiëntengroep. Sylvia: “Wantrouwen maakt plaats 
voor vertrouwen. Samen de kippen voeren. Samen een spelletje 
doen. Sinds de nieuwe huisvesting in september 2013 hebben 

Aan het woord is Peter de Jonker, Arbo 
Coördinator / preventiemedewerker bij Altra. 
Bij deze Amsterdamse instelling voor speciaal 
onderwijs en jeugd en opvoedhulp werken 
ongeveer 700 medewerkers. Peter vertelt dat de 
organisatie sinds 2012 ambulant werken over 
de hele linie stimuleert en dat heeft natuurlijk 
impact op het werk. “De visie dat je door 
ambulant te werken en ook huisbezoeken onze 
doelgroep eerder en beter kunt bereiken, is een 
heel mooie. Vanwege de transitie is ambulant 
werken sowieso in een stroomversnelling 
geraakt. Maar we ervaren dat binnen de zorglijn 
Jonge Moeders huisbezoeken qua veiligheid  
heel spannend kunnen zijn.” 

Heftige emoties
In de organisatie is lange tijd minder aandacht 
geweest voor de risico’s die huisbezoeken 
met zich meebrengen. Brigitte Roël, een ruim 
ervaren begeleidster van jonge moeders: 
“Natuurlijk bespraken we wel in teamverband 
wat er gaande was, maar het is ons niet bekend 
of dat was ingebed in een veiligheidsbeleid. 
Op huisbezoek bij jonge moeders, dat kan 
namelijk heftige emoties oproepen. Want het 
kwetsbaarste wat zij bezitten, is hun kind. 
En als je bijvoorbeeld komt vertellen dat de 
opvoeding beter kan en met deze boodschap 
hun huis binnenstapt, word je niet echt met 
gejuich ontvangen. Soms zitten de vader, die 
vaak een ex-vriendje is, een zus, een broer  
ook in de huiskamer. De spanning kan dan  
om te snijden zijn. Dat zijn situaties waarbij  
je je soms totaal niet op je gemak voelt.” 

GOEDE VOORBEREIDING,   
VEILIG OP 
HUISBEZOEK Ambulante hulpverlening is een 

tendens die steeds verder doorzet. 
Dat de situatie aan de andere kant 
van de voordeur kan escaleren, is 
bij Altra onderwijs & jeugdhulp 
bekend. “Op huisbezoek bij jonge 
moeders is de spanning soms om 
te snijden.”

we ook een humane separeer die minder traumatisch is. Het 
zijn heel kleine stapjes die je maakt, maar het zijn wel stapjes. 
Genezen kunnen we deze mensen niet, maar we kunnen ze wel 
helpen een familieband te herstellen of af te komen van hun 
verslaving. Alleen als ze het zelf willen, we laten de patiënten in 
hun waarde. En loopt een emotie toch op, dan bespreken we dat 
meteen daarna om de ruis die tijdens de emotie is ontstaan weg 
te nemen en om er als team van te leren. In het team zelf zijn 
we ook veel beter op elkaar ingespeeld. Intervisie is hierin heel 
belangrijk: je leert zoveel van elkaar.” 

Richard: “En wat bijzonder is, is dat door onze manier van 
werken de koelkast niet meer op slot hoeft. De patiënten 
spreken elkaar onderling aan wanneer er iemand niet bij het 
ontbijt verschijnt. Het separeren op de afdeling is bijna tot nul 
gereduceerd. De medewerkers voelen zich veilig in hun eigen 
werkomgeving: met de patiënten en met elkaar.” 

Optimistisch en bevlogen
Wat in 2011 begon als een pilot, is nu een manier van werken 
geworden waar medewerkers en patiënten zich goed bij voelen. 
Edwin: “We hebben een optimistisch en bevlogen team dat 
verder wil. De sfeer is goed en dat houden we graag zo. We 
blijven investeren in de veiligheid van onze medewerkers. 
Momenteel volgen ze de training interactievaardigheden, een 
training waarin je bewust wordt hoe je zelf in je werk staat. 
Onze positieve resultaten worden ook door de rest van de 
organisatie opgepakt. De andere manier van werken spreekt 
de hele organisatie aan. De training de-escalerend werken 
die Richard bij ons geeft, geeft hij nu bijvoorbeeld ook op 
de Parnassia Academie. En dat past bij de unieke aanpak van 
Palier. De drie andere grote steden plaatsen deze doelgroep 
ver buiten de Randstad, op een besloten terrein in het Drentse 
Beilen. Gemeente Den Haag wil deze mensen juist dichtbij de 
zorgketen behandelen, zodat ze eventueel uit kunnen stromen 
naar andere klinieken of afdelingen. Dat is ook wat wij willen, 
daarom doen we dit werk. Maar natuurlijk doen we dat graag 
op een veilige manier.” 

Palier is... 
... een organisatie met 800 medewerkers en richt zich op patiënten 
met de complexere ziektebeelden in combinatie met problemen op 
andere gebieden zoals wonen, werk en vrije tijd. Veelal is er ook 
sprake van crimineel gedrag of agressie. De medewerkers werken 
met name in Haarlem, Heerhugowaard, Rotterdam en Den Haag.

Sylvia de Leeuw

Richard van Maanen

G
ood Practice
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bij de totstandkoming hiervan. “Naar 
aanleiding van signalen uit het land over 
toenemende agressie bij huisbezoeken, 
heeft FCB het initiatief genomen dit 
instrument te ontwikkelen. Samen met 
ervaren medewerkers van de William 
Schrikker Groep, Bureau Jeugdzorg 
Noord-Holland, Spirit en Bureau 
RadarVertige hebben we een concrete 
vragenlijst met bijbehorende maatregelen 
gerealiseerd. Op basis hiervan kunnen 
onze hulpverleners voordat ze op 
huisbezoek gaan goed inschatten wat 
de risico’s zijn.”

Maatregelen
Katinka legt uit hoe dit in de praktijk 
werkt: “Er worden bijvoorbeeld drie 
risiconiveaus onderscheiden: groen, 
oranje, rood. En per risiconiveau staan 
duidelijke voorzorgsmaatregelen 
benoemd. In geval van code rood is de 
tip: een collega meenemen, telefonisch 
contact houden tijdens het huisbezoek, 
of het eerste gesprek hier op kantoor 
laten plaatsvinden. En een tip is ook om 
van tevoren telefonisch aan te geven 
dat je met een minder leuke boodschap 
komt, dat werkt absoluut de-escalerend. 
Zo meldde ik een jonge vader dat er 
binnenkort waarschijnlijk slecht nieuws 
zou komen en vroeg hem wat hij in 
dat gesprek van mij verwachtte. Dat 
kon hij goed aangeven en dat haalt bij 
voorbaat een groot deel van de agressie 
weg. Dankzij onze nieuwe manier van 
werken waarbij we eerder proberen 
risico in te schatten en indien nodig 
voorzorgsmaatregelen nemen, zijn 
we veel beter in staat om voor onze 
veiligheid te zorgen en om agressie te 
voorkomen.” 

Peter: “Het werkt en dat heeft zich als een 
lopend vuurtje verspreid in de organisatie. 
Medewerkers in Altra’s speciaal onderwijs 
gaan bijvoorbeeld ook steeds vaker op 

huisbezoek. Zij weten dat er risico’s 
kunnen zijn. Met hen ben ik aan het  
kijken wat zij naast de voorzorgsmaat-
regelen nodig hebben, zoals bijvoorbeeld 
een specifieke training om goed voor-
bereid hun cliënten te bezoeken. Van onze 
ervaring en nieuwe manier van werken 
profiteren steeds meer mensen in de 
organisatie en dat is natuurlijk fantastisch.”

Vrijheid 
Wat Altra opvalt is dat er, naast dat er 
beter wordt voorbereid, ook veel beter 
wordt samengewerkt op de werkvloer. 
Brigitte: “Er zijn twee teams die met jonge 
moeders werken. Wat we merken is dat 

we bewuster in teamverband werken. Dat 
we ons serieuzer mógen en willen nemen 
wanneer het om onze eigen veiligheid 
gaat. Je hoeft je niet stoerder voor te 
doen dan je bent. We hebben bovendien 
de vrijheid om ons werk zelf in te delen 
en passende oplossingen te vinden. 
Als we een aantal gesprekken liever op 
kantoor voeren, dan kan dat.” Peter: 
“Klopt, er is veel vrijheid. Altra neemt 
als werkgever haar verantwoordelijkheid 
en geeft ons de ruimte en de middelen 
om haar medewerkers een veilige 
werkomgeving te bieden. We merken dat 
iedereen zich veel bewuster is geworden 
van zijn eigen veiligheid.” 

Peter de Jonker

Trainingen 
Tijd voor verandering dus. Met de professionalisering in de 
jeugdzorg is veilig werken bij Altra nog eens extra hoog op de 
agenda komen te staan. Peter: “Er is een beleid ontwikkeld en 
we hebben contact gezocht met partners in de omgeving, zoals 
de politie, om veiligheidszaken te bespreken.” Brigitte vult aan: 
“Zo weten we nu wel dat de jonge moeders vriendjes of familie 
kunnen hebben die tot ‘de top 600’ behoren, zoals de politie 
hen betitelt. Ofwel, jongeren die bij herhaling crimineel gedrag 
vertonen en met wie je goed voorbereid in contact moet treden.” 

Om veilig werken bij medewerkers tussen de oren te krijgen, 
zijn er gerichte trainingen ontwikkeld met het accent op 
ambulant werken en huisbezoeken. Katinka Knook, gedrags-
wetenschapper bij Altra, vertelt: “Nieuwe medewerkers worden 
meteen getraind in veilig werken. En voor alle medewerkers is er 
sowieso een herhalingstraining. In de trainingen word je bewust 
gemaakt van hoe belangrijk een goede voorbereiding is. Dat je 
bij jouw cliënt thuiskomt en dat jouw cliënt daar vaak helemaal 
geen zin in kan hebben. Dat het maken van concrete afspraken 
met je cliënt een goede basis kan zijn van samenwerken. En ook 
benóemen dat je met elkaar gaat samenwerken en dat je dat op 
een zo open mogelijke manier wilt.”

Concrete vragenlijst
Met deze manier van werken heeft Altra bewust gekozen 
voor een professionaliseringsslag in het thuis benaderen 
van cliënten. Het is de bedoeling dat medewerkers zich 
goed voorbereiden op een huisbezoek. Een handige tool die 
hen hierbij helpt is de checklist Agressie Risico Inschatting 
Huisbezoek (ARIH). Een praktische checklist die hulpverleners 
dwingt stil te staan bij de mogelijke risico’s van een 
voorgenomen huisbezoek. Peter is betrokken geweest  

Katinka Knook
Altra is…
… een instelling met circa 700 medewerkers voor speciaal onderwijs en jeugd & 
opvoedhulp in Amsterdam en omstreken en biedt hulp zowel thuis als op school.  
Altra gaat uit van de eigen kracht van kinderen, ouders en leerkrachten, omdat 
effectieve hulpverlening een kwestie is van samen doen. Bovendien heeft Altra de 
onderwijs- en jeugdhulpexpertise met elkaar verbonden. Daardoor kan vanuit één 
samenhangend plan zowel het kind, de ouders als de leerkracht worden ondersteund.

Brigitte Roël

“Je hoeft je niet stoerder voor te doen dan je bent” 

•		Ga	goed	voorbereid	op	huisbezoek	
door	risico’s	van	tevoren	in	te	schatten.

•		Laat	van	tevoren	aan	je	cliënt	weten	
wat	het	doel	is	van	je	bezoek.

•		Maak	concrete	afspraken	met	je	cliënt	
over	je	bezoek	en	benoem	ook	dat	je	
wilt	gaan	samenwerken.

•		Twijfel	je	vooraf	over	je	veiligheid?	
Neem	dan	een	collega	mee	indien	
mogelijk.

•		Bespreek	veiligheidszaken	ook	met	
andere	partijen,	zoals	de	politie.

Tips & Tricks

8
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De interne anti-agressieopleiding van Stichting Prisma is 
eraan toe om geactualiseerd te worden, blijkt uit een eigen 
kwaliteitscheck van alle onderdelen van het beleid. Medewerkers 
die de training volgen moeten meer basiskennis opdoen 
en die kennis moet verankerd worden om ervoor te zorgen 
dat medewerkers een veilige werkplek blijven houden en 
cliënten tegelijkertijd een veilige woonplek. Samen met een 
extern bureau worden actiepunten geformuleerd. De interne 
trainers worden bijgeschoold en er komt een update-sessie 
voor de leden van het Opvangteam dat erop gericht is om 
medewerkers te ondersteunen na een schokkende gebeurtenis. 
Een extra resultaat is de doorontwikkeling van de training voor 
verschillende doelgroepen. Stichting Prisma biedt medewerkers 
nu gerichte trainingen voor agressie door autisme-, LVG- en 
LVB-cliënten.

Binnen de stichting De Stadsbrug werken drie organisaties 
samen, die in de praktijk verschillende aanpakken hanteren 
bij agressie of dreigende agressie. Cultuurverschil tussen de 
drie organisaties is hier een reden van. De Stadsbrug besluit 
alle medewerkers door een extern bureau te trainen in het 
herkennen van agressie en het stellen van grenzen.  

De trainingsgroepen worden bewust gevormd door 
medewerkers uit verschillende teams en uit verschillende 
organisaties. Door gezamenlijk op te trekken ontstaat er  
meer kennis van elkaars werkwijzen bij de medewerkers.  
Het resultaat is dat de drie organisaties met elkaar werken  
aan gezamenlijke verantwoordelijkheid en aanpak.

De Ondersteuningsregeling ‘Veilig Werken in de Zorg’ draagt bij aan een succesvolle doorvoering van anti-agressiebeleid 

in de dagelijkse praktijk. Elk jaar ontvangen 200 zorgorganisaties ieder € 10.000,- als bijdrage in de kosten van externe 

ondersteuning. Sinds 2012 hebben al 500 organisaties gebruik gemaakt van de Ondersteuningsregeling. Op deze pagina’s 

en op pagina 18 en 19 lees je een paar inspirerende praktijkvoorbeelden. 

Kwaliteitscheck 
leidt tot bijscholing

Parlan Jeugd & Opvoedhulp wil dat veiligheid altijd voorop  
staat en onveilige situaties niet meer worden geaccepteerd. 
De organisatie beseft dat er een belangrijke gedragsverandering 
ten aanzien van veiligheid van medewerkers en incidenten  
mogelijk is. Uitgangspunt wordt ‘leren van ervaringen’. Met  
een op maat gemaakt traject worden medewerkers gecoacht  
in hoe beter om te gaan met veiligheid in de dagelijkse praktijk 
met cliënten. Medewerkers zijn daardoor anders gaan werken 
en het onderwerp veiligheid wordt veel beter besproken. Er 
worden meer incidenten gemeld en van elk gemeld incident wordt 
geleerd. Bovendien is er meer inzicht in de arbeidsomstandig-
heden, omdat veiligheid hoog op de agenda staat en veelvuldig 
wordt besproken. In onveilige situaties kan nu tijdig worden  
ingegrepen en trends worden op tijd herkend, wat voordelen 
voor de cliënten en vooral voor de eigen medewerkers oplevert.

Medewerkers voorop

Samenwerken sleutel tot succes

Rijnstate ziekenhuis wil agressie en ongewenst gedrag meer 
op de kaart zetten en de aanpak ervan beter stroomlijnen. 
Het ziekenhuis formuleert een duidelijk beleid en richt een 
werkgroep op die constant aandacht heeft voor het thema en 
alle meldingen twee keer per jaar analyseert. De werkgroep 
wordt gevormd door medewerkers die vanuit hun functie 
betrokken zijn bij de aanpak van agressie. Medewerkers van 
afdelingen met een verhoogd risicoprofiel krijgen in één 
dagdeel trainingen. Dat is zo succesvol dat Rijnstate in de 
komende periode veel afdelingen de trainging ‘Omgaan met 
agressie en ongewenst gedrag’ laat volgen. 

Beleid, werkgroep 
en trainingen

Een bezoek van de inspectie SZW aan Libertas Leiden levert 
twee verbeterpunten op met betrekking tot de aanpak van 
agressie: het meldingsformulier wordt niet consequent 
ingevuld en aan melders wordt niet genoeg terugkoppeling 
gegeven. In verschillende interactieve workshops, eerst met 
sleutelfiguren van de organisatie en later binnen de zorg-
teams, wordt het probleem geïnventariseerd en het belang 
van melden benadrukt. Deze aanpak leidt tot een herziene 
meldingsprocedure, een verbeterd meldingsformulier en 
het aannemen van een gekwalificeerde preventiemede-
werker. De eerste resultaten zijn duidelijk: meer meldingen 
en meer openheid. 

Van inspectiebezoek  
naar meer meldingen
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Libertas Leiden - VVT
Stichting Prisma - GHZ

Rijnstate - ZKH

Parlan - JZ

Stichting De Stadsbrug - GGZ

Stichting Brentano is gespecialiseerd in wonen, zorg en 
dienstverlening aan ouderen en werkt met een kwetsbare 
doelgroep. Medewerkers worden, al dan niet door 
ziektebeeld, regelmatig geconfronteerd met agressie 
van cliënten, maar ook van cliëntvertegenwoordigers. 
Ook telefonisch krijgen ze steeds meer te maken met 
agressief gedrag. Om dit aan te pakken zijn intern 
agressiecoaches opgeleid en worden medewerkers opgeleid 
in het herkennen, voorkomen en wegnemen van agressie. 
Receptiemedewerkers krijgen een speciale telefoontraining. 
Tijdens teamoverleg is agressie nu een vast onderwerp op 
de agenda en medewerkers worden aangespoord incidenten 
te melden. Medewerkers geven aan zich veiliger te voelen 
en weten dat agressie er niet ‘nou eenmaal bij hoort’.

Herkennen, voorkomen  
en wegnemen

Stichting Brentano  
Amstelveen - VVT

Mede mogelijk gemaakt door    de Ondersteuningsregeling
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MCA is het eerste ziekenhuis in Nederland dat gecertificeerd is  
tot een Veiligezorg® ziekenhuis. Dankzij een sterk pilotteam en 
een actieve aanpak, is het anti-agressiebeleid volledig verankerd 
in de organisatie. Peter Vieveen, adviseur / coördinator fysieke 
veiligheid en hoofd BHV, en Ruud Faber, eerste medewerker 
receptie / beveiliging en coördinator Veiligezorg® MCA, vertellen 
graag over de succesvolle aanpak. Peter: “De kracht is dat veilig 
werken bij ons méér is dan een verzameling maatregelen. Het is 
een manier van werken en altijd in ontwikkeling.” Ruud: “Waarom? 
Er is namelijk altijd wel iets dat beter kan.” 

Pilot en pionieren
Pionieren in een pilot vraagt wel wat van een organisatie. 
Door vanaf dag één aan de slag te gaan met een enthousiast 
pilotteam van acht collega’s – twee vertegenwoordigers van 
de spoedeisende hulp, twee van de ‘zwerfwacht’, twee van de 
receptieservice en twee van afdeling Psychiatrie – is de start goed 
ingezet. Peter: “Dat was best spannend, we moesten ergens 
beginnen.  

We kozen ervoor om per afdeling met kleurcoderingen in kaart te 
brengen wat onze mensen een onveilig gevoel gaf. Dat hebben de 
medewerkers van de beveiliging en van de afdelingen overigens 
zelf gedaan. In eerste instantie vreesden we dat de maatregelen 
veel geld zouden kosten. Maar door goed door te vragen wat een 
arts bedoelde met dat ‘een onderzoekskamer een onveilig gevoel 
gaf, omdat er maar één uitgang was’, kwamen we in het team soms 
tot heel simpele oplossingen. In plaats van een extra uitgang, was 
het verplaatsen van het bureau dichtbij de uitgang al voldoende. 
Of het aanbrengen van een raam mét luxaflex in een deur. Een arts 
kan hierdoor zelf besluiten de luxaflex half open te laten, zodat hij 
zich gezien voelt wanneer een risicopatiënt binnen is.” 

Verankeren 
Opleidingen, trainingen, presentaties en bijeenkomsten. 
Duidelijke procedures om incidenten te melden en nazorg te 
verlenen. Korte lijnen met gemeente, politie en justitie. En ook: 
met een video in de wachtkamer laten zien wat de huisregels zijn. 
Iedereen in het ziekenhuis doet mee en iedereen weet ook wat 
er in geval van incidenten moet gebeuren. Peter: “Dat is wat we 
bedoelen met ‘verankeren in de organisatie’. Dat valt of staat met 
de mensen die er werken. Door meteen in het diepe te springen 
zijn we nu waar we zijn. Voor het melden van incidenten bestaat 
bijvoorbeeld een overzichtelijke procedure. Kan een agressor 
niet worden gekalmeerd, dan wordt het alarmnummer 4 x 2 
gebeld en grijpt de bewaking in. En daarnaast zijn we gestart 
met een goed functionerend registratiesysteem dat de kern 
vormt. Alle meldingen van incidenten en alles wat we doen aan 
activiteiten, komt bij ons samen in het ‘hart’: een zeer uitgebreid 
en functioneel registratiesysteem dat we zelf hebben ontwikkeld. 
Misschien overbodig om te zeggen, maar toch: elke melding 
nemen we serieus en wordt opgepakt, behandeld en van A tot Z 
geregistreerd in het systeem. Als er bijvoorbeeld een bezoeker 
in de ‘fout’ gaat, dan zien we meteen of deze persoon bij ons 
bekend is en welke maatregelen we toen hebben getroffen.” 

Gele en rode kaart
Ruud: “Bij bedreiging, discriminatie en handtastelijkheden 
wordt de bedreiging schriftelijk vastgelegd en verzoeken we 
het slachtoffer aangifte te doen. Deze maatregel staat bekend 
als een gele kaart: een schriftelijke waarschuwing. Gaat het om 
fysiek geweld, dan noemen we dat de rode kaart en wordt de 
dader aangehouden. Vervolgens doen we aangifte en gaat een 
ziekenhuisverbod in van een jaar. Vorig jaar hadden we 120 
meldingen en zijn er ongeveer 12 rode kaarten uitgedeeld. 
Overigens, de kaarten zijn geen doel op zich, het gaat er om  
dat een patiënt of bezoeker zich bewust wordt van zijn gedrag. 

Wat het in het gezicht spugen van een medewerker betekent. 
En het werkt. Laatst kwam er iemand met een bos bloemen zijn 
excuses aanbieden.” Elk incident, groot of klein, moet worden 
geregistreerd. Om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk gemeld 
wordt, is de registratie zo laagdrempelig mogelijk gemaakt: 
via intranet. Ruud: “Met één druk op de knop verschijnt er een 
meldingsformulier. Dat formulier kan snel worden ingevuld en 
verstuurd. Het systeem stuurt automatisch een bericht naar  
de coördinatoren Veiligezorg® van de beveiliging en naar de 
afdeling Arbo voor verdere verwerking. Zo blijven medewerker  
en incident in beeld.” 

“WE NEMEN ELKE 
  MELDING ZEER SERIEUS”

“We hebben de incidentenregistratie heel laagdrempelig gemaakt” 
“We vreesden dat de 

maatregelen veel geld 
zouden kosten” 

Wel een beveiligingsdienst, maar geen zicht op het aantal incidenten. En agressie, ach, dat hoort er 
toch bij? De acceptatiegrens werd hoger, terwijl steeds meer medewerkers ziek thuis kwamen te 
zitten. Dus besloot Medisch Centrum Alkmaar (MCA) mee te doen aan de pilot van Veiligezorg®.

Medisch Centrum Alkmaar...
… MCA vormt samen met Gemini Ziekenhuis in Den Helder  
de MCA Gemini Groep. Beide ziekenhuizen zijn gecertificeerd 
als een Veiligezorg® ziekenhuis. Dankzij duidelijke en  
concrete maatregelen wordt er op alle niveaus gewerkt  
aan het terugdringen van agressie.  
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Nazorg 
Ruud benadrukt: “We hameren erop dat het heel belangrijk is  
dat álle incidenten worden gemeld. Ook de incidenten die niet 
uit de hand zijn gelopen en waarbij de hulp van de bewaking niet 
is ingeroepen. Alle informatie wordt in een dossier verzameld. 
En van elke actie die wij ondernemen, wordt de aangever via een 
e-mail op de hoogte gehouden. Bovendien neem ik altijd contact 
op met de aangever, om door te spreken wat er is gebeurd en om 
na te gaan of de leiding op de hoogte is. Ook beoordeel ik dan of 
er hulp nodig is van een bedrijfsarts of bedrijfsmaatschappelijk 
werker.“

Meer meldingen
Peter: “Het resultaat van ons beleid?” Hij lacht: “We hebben 
te maken met meer meldingen dan voorheen. Medewerkers 
melden steeds meer en tolereren steeds minder. Ook kleine 
incidenten als schelden en beledigen worden gemeld. Het aantal 
meldingen nam een tijdje jaarlijks met 30% toe. Momenteel 
is het redelijk stabiel. En nog belangrijker: uit het laatste 
medewerkerstevredenheidsonderzoek bleek dat het gevoel 
van veilig werken een stijgende lijn vertoont. Dat is natuurlijk 
hartstikke mooi.” 

Continu aandacht 
Waar beiden het meest trots op zijn, is toch wel op het zelf 
ontwikkelde registratiesysteem waarvan goed gebruik wordt 
gemaakt. En natuurlijk ook op het feit dat veiligheid op de 
werkvloer een manier van werken is geworden die continu 
aandacht krijgt. Ruud: “Natuurlijk kan er altijd iets beter. Het 
afhandelen van een schadevergoeding verloopt bijvoorbeeld via 
de rechtbank en dat was een tijdrovend traject. Een juridisch 
adviseur heeft dit laatst van ons overgenomen.” Peter: “En zo 
blijven we bezig. Veiligheid en achteroverleunen? Nee, dat 
bestaat niet en willen we niet.”  

Ruud Faber

Peter Vieveen

•		Laat	medewerkers	zelf	aangeven	wat	een	
onveilig	gevoel	geeft.

•		Kijk	ook	naar	de	werkruimtes.	Een	bureau	
anders	neerzetten	geeft	soms	meer	overzicht.		
En	een	deur	met	een	raam	voelt	veiliger.

•		Zorg	voor	een	snelle	en	praktische	manier	om	
incidenten	te	melden.	Bijvoorbeeld	via	intranet.

•		Maak	duidelijk	bij	wie	medewerkers	terecht	
kunnen	voor	opvang.

Tips & Tricks

Handige hulpmiddelen
In het voorkomen en beheersen van agressie kun je alle hulp gebruiken. Daarom zijn door de 
sociale partners in de zorg en jeugdzorg hulpmiddelen ontwikkeld die je direct verder helpen.  
Ze zijn gemaakt in samenspraak met medewerkers uit de zorg en jeugdzorg om zo goed  
mogelijk aan te sluiten bij de praktijk. De hulpmiddelen zijn gratis beschikbaar op  
www.duidelijkoveragressie.nl.

In een paar heldere sessies helpt de 
AgressieWijzer teams of afdelingen  
om samen succesvol agressie aan te 
pakken. Je bespreekt samen met je  
team in drie sessies ervaringen met 
gewenst gedrag (‘groen’), emotioneel 
gedrag (‘oranje’) en agressief 
gedrag (‘rood’) op de werkvloer. De 
AgressieWijzer helpt je hiermee met 
werkboeken, invulschema’s en Word-
sjablonen. Je stelt een gezamenlijke 
norm vast – wat vinden we acceptabel, 
wat niet – en bepaalt samen hoe je 
groen gedrag kunt stimuleren, oranje 
gedrag kunt ombuigen en rood gedrag 
kunt stoppen. Ook bespreek je samen 
welke maatregelen jullie nemen bij 
ongewenst gedrag, zodat voor iedereen 
duidelijk is wat je wanneer kunt doen.

De AgressieWijzer
De ‘Duidelijk over agressie’ scan is een 
online vragenlijst om inzicht te krijgen in 
hoe agressiebeleid in jouw 
organisatie is georganiseerd 
en waar de verbeterpunten 
liggen. Denk daarbij aan hoe het 
agressiebeleid geïmplementeerd 
is, hoe het geborgd wordt 
en hoe jouw collega’s tegen 
het beleid aankijken. Door je 
collega’s ook uit te nodigen 
de scan te doen, kun je 
de resultaten met elkaar 
vergelijken. Na het invullen 
krijg je advies en tips voor 
de verbeterpunten van de 
organisatie en waar je meer 
informatie kunt vinden. 

‘Duidelijk over agressie’ scan

Business Case

Wat kost agressie eigenlijk per incident en 
op jaarbasis? En wat levert het ons op als 
we extra investeren in agressiebeleid? De 
Business Case geeft je een kosten-baten-
analyse van agressie in jouw organisatie. 
Op basis van eigen cijfers, inschattingen en 
‘expert guesses’ (beredeneerde schattingen 
door zorgprofessionals uit de praktijk) kun 
je met deze online tool eenvoudig berekenen 
wat een afname van gemelde en niet-gemelde 
voorvallen kan opleveren als je extra inves-
teert in agressiebeleid. Resultaten worden 
uitgedrukt in financiële en kwalitatieve baten. 
De uitkomsten kun je downloaden in een 
handig overzicht en gebruiken bij de besluit-
vorming over jullie nieuwe jaarbudget.

Handige tools om agressie bespreekbaar te maken
www.duidelijkoveragressie.nl
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Eén van de lastige, praktische 
issues bij incidenten: wat doe 
je met de schade die je hebt 
opgelopen? Vaak wordt er niet 
gedacht aan het verhalen van 
schade en hebben slachtoffers 
van agressie geen idee hoe dit 
te doen. We leggen deze vragen 
voor aan Rian Hoekstra, jurist 
bij Slachtofferhulp Nederland 
en daarnaast werkzaam voor 
het Expertisecentrum Veilige 
Publieke Taak dat werkgevers 
met een publieke taak adviseert 
over de aanpak van agressie 
en geweld.

Schade, wat verstaan we 
eronder?
“Een breed begrip, maar het is te onder-
scheiden in materiële en immateriële 
schade. Schade moet in ieder geval een 
rechtstreeks gevolg zijn van de gedraging 
van de ander. Bij materiële schade kun 
je bijvoorbeeld denken aan schade aan 
kleding of medische kosten die niet 
vergoed worden door je zorgverzekering. 
Maar ook de schade die je lijdt wanneer 
je niet kon werken en niet volledig werd 
doorbetaald. Immateriële schade is schade 
door verdriet, pijn, angst, verminderde 
levensvreugde. Dit ligt wat lastiger omdat 
het niet in geld uit te drukken is, er 
bestaat geen ‘bonnetje’ voor. Immateriële 
schadevergoeding, het smartengeld, 
wordt dan ook meer als een financiële 
tegemoetkoming gezien.”

En, hoe verhaal je schade? 
“Allereerst meld je het incident intern.  
Als het goed is, is binnen de organisatie 
vooraf bepaald bij welke incidenten 
aangifte wordt gedaan. Steeds meer 
organisaties volgen de lijn dat niet 
het slachtoffer maar iemand vanuit de 
organisatie (bijvoorbeeld de leidinggevende 
of een juridisch medewerker) namens de 
organisatie aangifte doet van het strafbare 
feit dat is gepleegd tegen de medewerker. 
De medewerker zelf wordt dan gehoord 
als getuige. Als je schade wilt verhalen 
geef je dit aan bij de aangifte. Je ontvangt 
dan van het OM het ‘voegingsformulier’ 
waarop je de schade kunt noteren. Het 
OM, of bij een zitting de strafrechter, kan 
de dader vervolgens verplichten om de 
schade te vergoeden. Ook iemand die 
vanuit een ziektebeeld handelde, kan 
aansprakelijk zijn voor de schade die hij 
aanrichtte. Het is denkbaar dat iemand 
ontoerekeningsvatbaar is voor wat hij 

heeft gedaan en daarvoor niet gestraft kan 
worden, maar wel wordt veroordeeld om de 
schade te betalen.”

Mogen zowel de werkgever als 
de werknemer schade verhalen 
in het strafproces?
“Het ligt eraan voor welk feit de verdachte 
wordt vervolgd. Gaat de strafzaak om 
vernieling van eigendommen van de 
organisatie, dan mag de organisatie ‘zich 
voegen’ en binnen het strafproces de 
geleden schade vorderen. Als de verdachte 
wordt vervolgd voor mishandeling of 
bedreiging, dan mag alleen de mishandelde 
of bedreigde persoon zich voegen. Het is 
denkbaar dat de werkgever ook schade 
lijdt door het geweld tegen de medewerker. 
Denk aan doorbetaald loon in de periode 
dat de medewerker door het incident niet 
kon werken. Maar de werkgever mag zich 
dan helaas niet voegen als benadeelde 
partij. Dat mag alleen de persoon tegen wie 
het geweld was gericht.”

Stel dat je geen aangifte 
doet, krijg je dan ook geen 
schadevergoeding? 
“Het is mogelijk om de ander aansprakelijk 
te stellen en te proberen om onderling 
tot een schaderegeling te komen. Ook 
de werkgever kan de dader aansprakelijk 
stellen en eisen dat de schade vergoed 
wordt. Soms wordt dat heel pragmatisch 
aangepakt: een dader wordt in een gesprek 
geconfronteerd met het schadebedrag, 
waarna een betalingsregeling wordt 
afgesproken. Een schikking. Het is dan een 
lager bedrag dan de werkelijke schade, 
maar er is wel een duidelijke reactie en 
een duidelijk signaal afgegeven. Als het 
niet lukt om het onderling te regelen kan 
eventueel een procedure worden gestart  
bij de civiele rechter.”

Schade verhalen, 
de moeite waard

Aan welke bedragen moet je denken? 
“Zoals gezegd gaat het bij materiële schade 
om de werkelijk geleden schade en is het bij 
immateriële schade lastig in geld uit te drukken. 
Smartengeldbedragen zijn in Nederland laag, denk 
aan een paar honderd euro bij bedreiging of bij 
een blauw oog. Maar een schadevergoeding dient 
vooral ook als erkenning voor wat de ander je heeft 
aangedaan.”

Wat als de dader geen geld heeft? 
“Als aangifte is gedaan en de strafrechter de dader 
veroordeelt om de schade te vergoeden, dan wordt 
meestal geregeld dat het CJIB (Centraal Justitieel 
Incassobureau) zorgt voor de inning van het bedrag. 
Dit wordt vervolgens doorbetaald aan het slachtoffer, 
vaak in kleine termijnen. Bij geweldsdelicten geldt 
bovendien de voorschotregeling. Als het CJIB er niet 
in slaagt om in acht maanden het volledige bedrag 
te innen, dan schiet de Staat het resterende bedrag 
voor. Dat de inning uit handen wordt genomen, is 
dus een extra voordeel van schade verhalen binnen 
het strafproces. Aangifte doen leidt dus op een 
eenvoudige manier tot het verhalen van schade.” 

“Ook een cliënt die uit 
ziektebeeld handelt kan 

aansprakelijk zijn”

Slimme tips
•  In de zorg wordt lang niet altijd 

aangifte gedaan. Men kent de 
cliënt, dat is vaak een belemmering. 
Daarom is het heel belangrijk dat de 
werkgever aangeeft wat de kaders 
zijn. Op grond hiervan kan besloten 
worden om aangifte te doen. 

•  Weet dat er bij aangifte altijd naar 
schade wordt gevraagd. 

•  Het ‘voegingsformulier’ is de 
basis waarop de rechter de schade 
beoordeelt. Voor het invullen van het 
formulier kun je altijd hulp krijgen 
van Slachtofferhulp Nederland. 
De contactgegevens staan op de 
achterkant van het formulier vermeld. 

•  Ook goed om te weten: je hoeft niet 
verplicht zelf naar de zitting, je kunt 
een vertegenwoordiger sturen. 

•  Meer weten over het verhalen van 
schade: tinyurl.com/qa9qso7

Rian Hoekstra
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Thuiszorgorganisatie Interzorg merkt 
dat weinig incidenten gemeld worden, 
terwijl bij besprekingen blijkt dat er wel 
degelijk incidenten voorkomen. Maar 
zonder meldingen kan er geen actie 
worden ondernomen en kunnen geen 
duidelijke afspraken worden gemaakt. 
Bovendien hebben medewerkers moeite 

om hun grenzen aan te geven. Interzorg 
besluit om de medewerkers een training 
‘omgaan met agressie’ te geven om ze te 
leren verschillende vormen van agressie 
te herkennen en hiermee om te gaan. Zo 
krijgen ze meer vertrouwen en leren ze 
ook hun grenzen aan te geven. Daarnaast 
krijgen de teamleiders, manager, 

directeur en kwaliteitscoördinator 
een training in de opvang en nazorg 
na traumatische gebeurtenissen. Na 
deze aanpak is het aantal meldingen 
toegenomen, staan medewerkers met 
meer vertrouwen op de werkvloer en is 
‘agressie’ een vast onderwerp op 
de agenda.

Gehandicaptenzorginstelling 
InteraktContour wil graag de eigen 
training ‘Agressie/omgaan met onge-
wenst gedrag’ verder optimaliseren en 
intensiveren en gebruikt daarbij uit-
gangspunten die zijn gebaseerd op de 
campagne ‘Wees duidelijk over agressie’. 
De instelling wil hierdoor met name 
duidelijkheid geven aan medewerkers 
over wanneer er gemeld moet worden. 

Duidelijke communicatie en commitment 
vanuit de RVB en de directie zijn 
essentieel voor het succes van de 
aanpak. Het resultaat is dat agressie 
niet meer wordt geaccepteerd. Iedere 
melding wordt besproken en opgevolgd 
en er worden afspraken gemaakt hoe 
de volgende keer te handelen. Wanneer 
nodig, wordt aan medewerkers nazorg 
geboden en aangifte gedaan.

Medewerkers van Profila Zorg geven aan 
naast de bestaande training ‘Omgaan 
met fysieke agressie’ ook behoefte te 
hebben aan een training gericht op 
verbale agressie. Eigen trainers worden 
bijgeschoold om collega-hulpverleners 
in de instelling te trainen in omgaan 
met escalerend gedrag. Ook worden 
zij opgeleid tot aandachtsfunctionaris 
‘Agressie en sociale veiligheid’ (AAS), 
waarmee ze o.a. een bijdrage leveren 
aan het reduceren van agressie, het 
bijstellen van het beleid en het vergroten 
van de weerbaarheid van medewerkers. 
Zo is er bijvoorbeeld een training in 
weerbaarheid voor een aantal vrouwelijke 
collega’s die regelmatig te maken hebben 
met ernstig seksueel intimiderend en 
grensoverschrijdend gedrag van een 
specifieke cliënt. Het resultaat van deze 
aanpak is een opleidingsaanbod op 
hoog niveau en één aanpak die door 
alle hulpverleners wordt gehanteerd. 

15 verschillende regio’s en een grote verscheidenheid aan doelgroepen. ’s Heeren 
Loo Zorggroep is wijdverspreid en besluit de verschillende leeractiviteiten in  
de regio’s te harmoniseren. Alle regionale leeractiviteiten op het gebied van 
agressie- en conflicthantering worden herzien, getoetst aan de nieuwe visie op 
leren en gebundeld tot regio-overstijgende leeractiviteiten. Er wordt een nieuwe 
zorgvisie benoemd waar nieuwe leeractiviteiten uit voort komen die aansluiten  
op alle doelgroepen en methodieken waarmee de organisatie werkt: ‘Omgaan  
met spanningsvol gedrag van cliënten’. Om deze aanpak te borgen in de hele  
organisatie, worden 35 trainers intern opgeleid door het externe expertiseteam 
dat het traject tot dan toe heeft begeleid. 

Zelfverzekerd door training

Naar één visie op leren 
en één leeractiviteit

Agressie hoort er niet meer bij

Het takenpakket van de ergocoaches  
van Zonnehuisgroep Amstelland wordt  
uitgebreid met een aantal veiligheids- 
taken gericht op het herkennen,  
voorkomen en wegnemen van agressie,  
inzicht krijgen in gedrag en grenzen  
stellen en bespreekbaar maken. Om de 
coaches in staat te stellen een actieve  
bijdrage te leveren aan een veilige  
werkomgeving worden ze twee dagen 
getraind in basisvaardigheden. 

Daarnaast rolt de organisatie een interne 
campagne uit, komt er een kwaliteitsflyer, 
wordt de AgressieWijzer ingezet en is er 
een workshop ‘Omgaan met agressie’ voor 
alle zorgmedewerkers. Borging is belang-
rijk voor de Zonnehuisgroep Amstelland: 
inmiddels hebben alle organisatie- 
onderdelen minimaal één coach en is er  
een taakomschrijving waarin niet alleen  
de taken van de coaches zijn vastgelegd, 
maar ook hoe zij worden gefaciliteerd. 

Ergocoaches als 
spin in het web

Breed 
draagvlak 
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De eerste stappen bij Pieter van 
Foreest worden in 2009 gezet met een 
beleidsnotitie en agressiecoaches. Maar 
dit is nog niet toereikend, dus worden er 
nieuwe materialen ontwikkeld, zoals een 
notitie ‘Beleid en maatregelen bij agressie 
en ongewenst gedrag’ en een folder 
‘Agressie op het werk’. Ook worden 
gedragsregels opgesteld voor cliënten en 
bezoekers, een integriteitsbeleid gemaakt 
en er komt een protocol: alleen werken. 
Het management en agressiecoaches 
informeren op de verschillende locaties 
over deze nieuwe ontwikkelingen om op 
alle niveaus draagvlak te creëren voor 
deze aanpak. Met succes.

Focus op 
verbale 
agressie

Zonnehuisgroep Amstelland - VVT
’s Heeren Loo Zorggroep - GHZ Pieter van Foreest - VVT

InteraktContour - GHZ

Profila Zorg - GHZ

Interzorg - VVT

De medewerkers van Opella hebben  
regelmatig te maken met ziektebeeld-
gerelateerd agressief gedrag van 
cliënten. In de praktijk staan thuis-
zorgmedewerkers van Opella er dan 
vaak letterlijk alleen voor, terwijl de 
medewerkers die intramuraal werken in 
een andere situatie zitten. De organisatie 
wil dat alle medewerkers de verschillende 
vormen van agressie herkennen, grenzen 

stellen, ervaringen delen en adequaat 
met lastige situaties omgaan. Per team 
worden maatwerktrainingen ingezet. 
Dit resulteert in medewerkers die zich 
gesterkt voelen in hun houding en die 
zich meer bewust zijn van de grens 
tussen toelaatbaar en niet-toelaatbaar 
gedrag. Ook worden de onderwerpen 
agressie, angst en twijfel binnen de 
teams meer besproken. 

Trainingen op maat
Opella - VVT

Mede mogelijk gemaakt door    de Ondersteuningsregeling
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verzorgenden steeds meer met agressief gedrag van cliënten en 
soms ook van hun familieleden te maken kregen. Uit trends en 
onderzoeken kwam bovendien naar voren dat dit in onze sector 
een landelijk probleem is. Nadat ook de inspectie langs was  
geweest, zijn we direct aan de slag gegaan”, aldus kwaliteits-  
en beleidsadviseur Charles Snijder. 

In diezelfde periode bleek op locatie Dijkstaete, waar 25 cliënten 
met het syndroom van Korsakov gehuisvest zijn, veilig werken in 
de knel te komen. “Het gaat om een doelgroep met een complexe 
zorgvraag, die met name uit relatief jonge mannen bestaat. De 
bewoners hebben problemen met het geheugen, raken snel het 
overzicht kwijt, zijn faalangstig en onzeker, wat zich kan uiten in 
agressief gedrag. We besloten Dijkstaete tot pilot te benoemen, 
zodat we onze ideeën over veilig werken meteen in de praktijk 
konden toetsen”, zegt Stephanie Lowiessen, teammanager van  
35 medewerkers op de pilotlocatie. “Ik ben afkomstig uit de 
psychiatrie waar op grote schaal trainingen Dreigend Destructief 
Gedrag (DDG) werden gegeven. Ik haalde trainer Ellis Kooijman 
erbij om de DDG voor onze doelgroep te vertalen en uit te zoeken 
hoe dit op de werkvloer zou uitpakken.” 

Werkgroep
De pilot met DDG-trainingen liep tegelijkertijd met het uitwerken 
van het ‘Samen tegen Agressie’-beleid dat in tegenstelling tot de 
pilot in de hele organisatie werd uitgerold. Agressie bespreekbaar 
maken, beter samenwerken en medewerkers trainen in het  
omgaan met agressie staan daarin centraal. Charles zegt  
hierover: “Wil je goed beleid ontwikkelen en borgen, dan moet 
je dat uiteraard organisatiebreed oppakken en dat hebben we 
gedaan.” Charles vertelt ook dat er een werkgroep is samengesteld 
met collega’s uit verschillende functies en disciplines. “De werk-
groep heeft eerst intern gekeken wat er al was ontwikkeld en wat 
er al goed ging. Bij collega-zorginstellingen als GGZ Noordoost 
Brabant en Archipel namen we daarna een kijkje in de keuken om 
te zien hoe zij omgaan met de aanpak van agressie. En al snel 
merkten we dat teammanagers een cruciale rol vervullen. Niet 
in elk team werd er over agressie gepraat. Bijvoorbeeld omdat 
agressie soms te veel door de medewerkers wordt geaccepteerd 
vanwege de aandoening die de cliënt heeft. Er was niet altijd een 
klimaat waarin agressie besproken kon worden. ‘Doet hij dat bij 
jou? Mij gebeurt dat nooit’. De manager in vertrouwen nemen 
gebeurde ook niet. Of zoals een teammanager verwoordde: ‘Een 
medewerker van mij is naar de keel gegrepen, hoe kan het dat ze 
niet naar mij toekomt?’ Agressie bespreekbaar maken was lastig.” 

Normen en waarden
Ellis vult aan: “We signaleerden dat de normen en waarden per 
team nogal verschilden. Slaan, knijpen, uitschelden, seksueel 

grensoverschrijdend gedrag, het hoorde erbij volgens sommige 
teams. ‘Dat gebeurt nu eenmaal. Je hebt toch gekozen voor dit 
vak?’ Verzorgenden, helpenden, managers, psychologen, artsen, 
iedereen moest opnieuw kijken naar de normen en waarden  
die we hanteerden. En dit moet hoog op de agenda blíjven staan. 
Het bespreekbaar maken van agressie is dus een eerste focus van 
het nieuwe beleid. Ons speciale anti-agressiespel maakt dit thema 
binnen teams op een laagdrempelige manier bespreekbaar.”  
Stephanie: “Coaching op de werkvloer werkt bij ons ook goed.  
In het team van Dijkstaete werken bijvoorbeeld drie hbo opgeleide 
kwaliteitsverpleegkundigen mee met de verzorgenden. Zij zijn  
dagelijks op de werkvloer aanwezig. Ze kijken mee en laten zien 
hoe het anders kan. Dat is praktisch en dat werkt heel goed.” 

Samenwerken en opleiden
Een goede samenwerking tussen alle disciplines is het tweede 
onderwerp dat in het anti-agressiebeleid is uitgewerkt. Charles: 
“De arts of de psycholoog schuift nu bijvoorbeeld vaker aan 

“TEAMMANAGERS SPELEN
  EEN CRUCIALE ROL” 

Bij ouderenzorgorganisatie BrabantZorg  
gaven medewerkers steeds meer signalen over 
agressie op de werkvloer. Uitschelden, slaan, 
schoppen, het ging van kwaad tot erger. De 
inspectie legde bij een aantal locaties de vinger 
op de zere plek. “We zagen hoe de normen en 
waarden per team verschilden.” De hoogste tijd 
voor een gericht anti-agressiebeleid. 

“We zagen dat normen en waarden per team verschilden”

•		Betrek	medewerkers	uit	verschillende	
disciplines,	dat	werkt	als	een	olievlek.

•	Kijk	in	de	keuken	van	vergelijkbare	organisaties.
•		Maak	agressie	in	de	teams	op	een	laagdrempelige	

manier	bespreekbaar.
•		Kijk	opnieuw	naar	de	huidige	normen	en	

waarden.
•		Laat	medewerkers	van	de	werkvloer	ook	coachen	

door	mensen	van	de	werkvloer.

Tips & Tricks

Charles Snijder

BrabantZorg levert bij cliënten thuis en op 32 eigen locaties zorg 
aan ruim 5000 cliënten ter ondersteuning in het ouder worden. 
Intramuraal gaat het vooral om ouderen met dementie, Korsakov 
en om somatische en revaliderende cliënten. De inwonende 
cliënten zijn voornamelijk gehuisvest in overzichtelijke,  
kleinschalige woonvoorzieningen. “We merkten dat onze  
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De Planetenlaan is één van de negen Abrona woonvoorzieningen in Huis ter 
Heide. In deze besloten woonvoorziening zijn 33 cliënten gehuisvest met een 
verstandelijke beperking en een zeer complexe gedragsproblematiek. Cliënten 
scholden, smeten met spullen, waren agressief naar elkaar. Om dit gedrag 
tegen te gaan, zaten cliënten verplicht langdurig op hun kamer. Zodra iemand 
zich liet horen, werd er meteen ingegrepen. De separeer werd veelvuldig en 
langdurig gebruikt.  

Wanneer vrijheidsbeperkende maatregelen als een rode  
lap werken op cliënten met een verstandelijke beperking,  
is er iets mis. Voor de medewerkers van Abrona hét  
signaal om op een andere manier naar agressie te kijken. 
“Sinds we de cliënt centraal stellen, is er minder agressie  
en wordt de separeer nog nauwelijks gebruikt.”

bij cliëntbesprekingen. Samenwerken valt 
of staat ook met elkaar beter weten te 
vinden. Medewerkers volgen gezamenlijk 
een scholingsprogramma, dus niet artsen 
met artsen en verpleegkundigen met 
verpleegkundigen. Dit zorgt ervoor dat 
iedereen elkaars expertise weer wat meer 
op het netvlies krijgt. En komt agressief 
gedrag toch voor, dan worden gezamenlijk, 
professioneel en op basis van een signa-
leringsplan, oorzaak, diagnose, doelen en 
opvang in kaart gebracht.” 

Het specifiek weerbaar maken van  
medewerkers is het derde aandachtspunt 
in het beleidsplan. Ellis zegt hierover: “Het 
kunnen ‘lezen’ van cliënten is heel belang-
rijk om te weten wat een goede benadering  
is. Ook het leren ‘stop’ zeggen helpt.  
Best moeilijk voor verzorgenden: zij willen 
cliënten helpen, voor ze zorgen. Grenzen 
aangeven vinden ze over het algemeen 
lastig. Maar dat moet wel. Daar spelen  
we met de trainingen op in.” 

Interactieve bijeenkomsten 
De teammanagers zijn de sleutelfiguren 
voor BrabantZorg. Zaak dus om hen warm 
te krijgen voor het anti-agressiebeleid. 

Ellis: “Op papier staat het beleid goed 
verwoord. Voor ons een uitdaging om het 
in de organisatie te brengen. Aangezien er 
125 teammanagers zijn, waarbij we ook 
horeca en facilitair meerekenen, hebben we 
goed nagedacht hoe we hen ‘logistiek’ het 
best konden bereiken. En dat hebben we 
letterlijk gedaan. We hebben bijeenkomsten 
voor managers georganiseerd en het beleid 
en de visie uit de doeken gedaan. Om echt 
aan te sluiten op de praktijk, hebben we 
met acteurs gewerkt. Dat interactieve  
deel werkte goed: iedereen dacht echt  
mee over wat er nodig is. En zo konden  
wij weer aanreiken wat wij al aan instru-
menten hebben ontwikkeld, zoals een 
beter meldingsformulier en duidelijke 
stappenplannen. Door als trainer fysiek in 
de organisatie aanwezig te zijn, zie je wat 
er nodig is. En medewerkers en managers 
nemen makkelijker contact met me op voor 
wat dan ook: voor advies over het inzetten 

van tools, of om nog eens een bepaald 
voorval door te praten.” 

Successen
BrabantZorg ziet dat de nieuwe aanpak  
effect heeft. Stephanie: “Er is minder  
agressie op Dijkstaete. De cliënten voelen 
zich gezien, zijn rustiger. De medewerkers  
voelen zich veilig op de werkvloer. Ik ben 
heel blij dat we dat in zo’n korte tijd hebben 
kunnen bereiken.” Charles: “Wat er voor 
mij uitspringt, is dat we in de werkgroep 
met communicatie, samenwerking en 
scholing de kern goed hebben opgepakt en 
uitgewerkt. Er ging overigens ook al veel 
goed, we hebben goed kunnen aansluiten 
bij de kracht van de organisatie.” Ellis: “Ik 
ben heel blij dat het gelukt is om de team-
managers warm te krijgen voor het beleid 
en hun rol. En dat medewerkers zeggen  
dat ze zich weer veilig voelen in hun team, 
vind ik het mooiste resultaat.” 

CLIËNT CENTRAAL MET 
NIEUWE WERKWIJZE

BrabantZorg is…
... een organisatie die zorg en ondersteuning biedt tijdens het ouder 
worden. Aandacht, keuze en gemak zijn hierin de sleutelwoorden. 
Met veel persoonlijke aandacht waardoor het leven van cliënten 
comfortabel en gemakkelijker wordt gemaakt. BrabantZorg biedt 
wonen, zorg en welzijn in en vanuit locaties in de regio’s Oss, Uden, 
Veghel, ‘s-Hertogenbosch en Bommelerwaard.

•	Neem	de	cliënten	serieus.
•		Agressie	is	een	vorm	van	hulp	vragen.	

Kijk	naar	de	achterliggende	vraag	van	
de	cliënt.

•	Cliënten	kunnen	jou	ook	‘lezen’.
•		Bespreek	bij	de	intake	met	de	cliënt		

hoe	om	te	gaan	met	escalaties.

Tips & Tricks

Stephanie Lowiessen

Ellis Kooijman

G
ood Practice
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Teamleider afdeling Planetenlaan Stijn 
Harbers: “De sfeer was helemaal niet 
goed. We zaten in een negatieve spiraal. 
Was dit nu de kwaliteit die we wilden 
leveren?” Gedragsdeskundige Marleen 
Steeneken geeft aan: “De noodzaak om 
op een andere manier naar agressie te 
kijken, werd het uitgangspunt. Agressie 
is een vorm van hulp vragen. Het is een 
uiting van frustratie of machteloosheid. 
Het vraagt om een blik achter het gedrag 
en te onderzoeken wat de werkelijke 
vraag is. En het gaat om interactie tussen 
cliënt en hulpverlener in plaats van 
het inzetten van vrijheidsbeperkende 
maatregelen. Vanuit de inhoud hebben 
we vervolgens een nieuwe manier van het 
omgaan met cliënten geformuleerd.” 

Betrouwbaar
Gekozen werd voor een bestaand 
behandelmodel dat het accent legt op 
cliënt, coach en competentie (Triple C). 
Marleen: “Dus een onvoorwaardelijke 
ondersteuningsrelatie aan gaan met 
cliënten. Zorgen voor een zinvolle 
daginvulling. Niet focussen op probleem-
gedrag na een escalatie, maar weer 
doorgaan met het gewone leven.” 

Stijn: “Natuurlijk vraagt de-escalerend 
werken om een andere grondhouding 

van begeleiders. Het gaat om een 
cultuuromslag. Is een cliënt onrustig, 
dan stuur je ‘m niet naar z’n kamer, dan 
onderzoek je wat hij nodig heeft. Als je 
dat uitstraalt en daarin ook betrouwbaar 
bent, dan voelt een cliënt dat en neemt 
het probleemgedrag af. Zo is er een 
cliënt die veelvuldig ruiten in gooide.  
Dat is al een jaar niet meer gebeurd.  
Voor ons een helder signaal.” 

Scholing en coaching
Locatie Planetenlaan wordt aangestuurd 
door drie personen. Marleen en collega 
Ellen van den Dungen zijn inhoudelijk 
verantwoordelijk. Stijn voor het facilitaire 
deel en het medewerkersteam: “Omdat 
we van mening zijn dat het anders 
moest, straal je dat uit op cliënten en 

medewerkers. Dat moest ook, want ja, 
een uitdaging was het zeker om het 
team mee te krijgen in de nieuwe manier 
van werken.” Om medewerkers mee te 
nemen in de nieuwe werkwijze, werd een 
scholings- en coaching traject ingezet. 
Medewerkers kregen hierdoor de ruimte 
nieuwe vaardigheden te leren en eigen 
ideeën toe te passen. Begeleider Johan
Kuipers, werkzaam op de crisisafdeling, 
geeft aan: “Onze werkwijze is dan wel 
gebaseerd op een bestaand model, maar 
we hebben alle vrijheid gekregen uit te 
zoeken hoe we de nieuwe manier van 
werken ons eigen konden maken, zodat 
we ons er prettig bij voelen.” Begeleider 
Chris Wennekers werkt op een van de 
woonafdelingen: “Sommige collega’s 
vonden het best lastig, maar uiteindelijk 

Stijn Harbers

Chris Wennekers

kwamen veel teamleden met eigen ideeën.” Marleen: “Dat is ook 
altijd de bedoeling geweest, anders is het niet werkbaar.” Johan: 
”Ik werk al heel lang in de zorg, maar wat nieuw is, is dat we 
meer kijken naar onszelf en ons afvragen: wat heeft de cliënt 
van ons nodig in plaats van elkaar steeds vertellen dat ze zo 
gevaarlijk zijn.”

Concrete veranderingen 
Op de vraag wat er concreet anders is sinds de cultuur- 
verandering en welke eigen inbreng de medewerkers hierin  
hebben, worden legio voorbeelden genoemd. Johan: “De deuren 
zijn open. Er zijn geen strakke afspraken meer over wanneer  
cliënten wel of niet op hun kamer mogen zijn. Het alarm gebrui-
ken betekent niet meer dat de cliënt meteen wordt gesepareerd. 
Het is een signaal, waarmee je op tijd om assistentie vraagt om 
voor je eigen veiligheid te zorgen en die van anderen. Door in 
gesprek te blijven, probeer je te voorkomen dat de situatie uit 
de hand loopt. Je blijft contact maken, kijken of je dichtbij kunt 
komen, inschatten wat er nodig is.” 

Chris: “Het gaat ook om anders omgaan met de cliënten. 
Zo wilde een cliënt de huiskamer in. Ik was wat laat, dus de 
deur was nog op slot. Hij bromde wat en dan kun je zeggen 
dat de toon je niet bevalt. Zeg je gewoon ‘sorry’ dan bereik 
je veel meer. Natuurlijk moeten we nog wel eens ingrijpen 
om een gevaarlijke situatie te voorkomen. We proberen dan 
de minst ingrijpende maatregel te gebruiken, puur om een 
cliënt fysiek uit een gevaarlijke situatie te halen. Ook op de 
crisisafdeling wordt nu anders gewerkt. In de intake bespreken 
we bijvoorbeeld ook met de cliënt wat we kunnen doen als het 
spannend wordt en welke interventie bij hem of haar goed zou 
kunnen werken. We maken er vanaf het begin iets gezamenlijks  
van, dat werkt absoluut de-escalerend.” 

Plezieriger werken 
De nieuwe manier van werken is in 2013 verwoord in het visie-
document ‘Omgaan met agressie in de ondersteuningsrelatie’. 
Een nota die momenteel organisatiebreed wordt ingevoerd. 
Marleen: “Dat onze manier van werken door heel Abrona wordt 
omarmd, is natuurlijk fantastisch. Ik vind het geweldig dat het 
ons gelukt is om van de nieuwe werkwijze iets gezamenlijks  
te maken.” Stijn, wijzend naar Chris en Johan: “Ik ben trots  
op hen, dat het hen gelukt is om deze omslag te maken. Chris: 
“Het vraagt meer van de begeleiders, maar de cliënten zitten 
beter in hun vel en dat is veel plezieriger werken.” 

Marleen Steeneken

Johan Kuipers

Abrona is...
… een christelijke organisatie voor dienstverlening aan mensen 
met een verstandelijke beperking. De 1700 professionele en 
gedreven medewerkers en ruim 700 vrijwilligers zetten zich 
dagelijks in voor 2000 cliënten. Abrona wil een bijdrage leveren 
aan het verwerven en behouden van een eigen plek in de 
samenleving. Met én voor de cliënt.

“Was dit nu de kwaliteit die we wilden leveren?”
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“Veel teamleden kwamen 
met eigen ideeën”



Een zorgzame, hardwerkende moeder van twee 
zoons krijgt op 46-jarige leeftijd een hersen-
beschadiging, waarna ze verandert in een zeer 
agressieve vrouw. Na een zwerftocht langs 
ziekenhuizen, psychiatrische instellingen en 
verpleeghuizen neemt verpleeghuis Zonnehuis 
haar op. Want hoe moeilijk ook, men wilde 
toch proberen haar situatie te verbeteren.  
Maar helaas, na bijna zeven jaar ligt ze het 
grootste deel van de dag met een verpleegdeken 
in bed. Arjan Bos, Eerste Verantwoordelijk  
Verzorgende (EVV’er): “Er moest toch meer 
mogelijk zijn?” Paul Knippers, Coördinator 
Centrum voor Consultatie en Expertise:  
“Nadat wij zijn ingeschakeld voor advies bleek 
met mevrouw, het team en de organisatie 
inderdaad veel meer mogelijk dan verwacht.”

Vicieuze cirkel 
We noemen haar mevrouw Van Dijk. Ze sloeg 
van zich af. Voelde zich gevangen. Niemand 
mocht in haar buurt komen. Medewerkers en 
bewoners waren bang voor haar. Men liet haar 
maar in bed, in een soort trappelzak. En als  
ze in de rolstoel zat, was dat met een plank 
ervoor. Arjan: “De diagnose was dat ze leed 
aan het Wernicke-Korsakov syndroom en een 
organisch psychosyndroom met agressieve 
impulsdoorbraken, omdat ze na moeilijkheden  
in de privésfeer een alcoholprobleem had. 

Als team hadden we geen idee meer hoe we 
haar met de groep mee konden krijgen. Het 
was een vicieuze cirkel. Het CCE kwam als 
geroepen.”

Verschillende expertises 
Via het CCE kwamen er drie consulenten 
met elk een eigen expertise. De omgangs- 
en begeleidingsconsulent onderzocht de 
competenties en vaardigheden van het team. 
Daarnaast keek zij of er verbeteringen in 
de context mogelijk waren. Een gedrags-
neuroloog onderzocht opnieuw het 
ziektebeeld van mevrouw Van Dijk om te 
bepalen of er andere interventies mogelijk 
waren. En een SI (sensomotorische integratie) 
consulent onderzocht de prikkels en de wijze 
waarop mevrouw Van Dijk daarop reageerde. 

Paul verklaart: “We adviseerden de oplossing 
niet alleen in het team te zoeken, maar 
breed en ook multidisciplinair aan te pakken. 
Dit signaal werd goed opgepakt door 
de organisatie, die zelf een transitieslag 
doormaakte, met als uitgangspunt: we willen 
niet alleen verplegen, mensen léven hier ook. 
Vernieuwen, het anders doen, leren. Ons 
advies om psycholoog, arts, ergotherapeut, 
logopedist, fysiotherapeut, teammanager, 
locatiemanager en het team met elkaar 

om tafel te laten zitten en samen aan de slag te gaan werd 
opgevolgd. Het echt anders willen doen, is namelijk geen 
trucje, een cultuuromslag moet je met elkaar doen.” 

Stapsgewijs
Paul vervolgt: “Een cultuuromslag dien je bovendien staps-
gewijs én bewust door te voeren. Verplegen en kwaliteit van 
leven combineren betekent dat mevrouw Van Dijk uit bed  
moet, wat nogal wat risico’s met zich meebrengt. En dat eerst 
de begeleiding op orde moet zijn, voordat materialen en 
maatregelen kunnen worden afgebouwd. En er kwam nog iets 
extra’s bij: de diagnose van mevrouw Van Dijk was anders dan 
gedacht. Vanwege een status epilepticus, had ze een acute 
beschadiging aan de frontale hersenkwab opgelopen. Dit 
veroorzaakt decorumverlies en agressief gedrag, wat niet te 
behandelen is.” Via een voorlichtingsbijeenkomst werd het hele 
team hiervan op de hoogte gebracht. Duidelijk werd wat er niet 
behandeld kon worden, hoe de begeleiding verfijnd kon worden 
om zo de prikkels selectief bij haar binnen te laten komen. En 
hoe de spanning bij medewerkers gereduceerd kon worden, 
want daar reageerde mevrouw van Dijk nogal sterk op. 

Arjan: “Degenen die haar onbevangen tegemoet traden, 
bleken volgens de omgangsconsulent minder problemen 
met haar te hebben. Je denkt dat je allemaal hetzelfde doet, 
maar dat is helemaal niet zo. Dat werd duidelijk uit de video-
opnamen die zijn gemaakt terwijl wij haar zorg verleenden. 
Deze opnamen zijn op een professionele wijze geanalyseerd. 
Al lerende hebben we de goede elementen eruit gehaald en 
de mindere omgebogen. We zijn ons bewust geworden van 
onze houding en ons handelen.” De SI-consulent heeft het 
gedrag van mevrouw Van Dijk door middel van video-opnamen 
geanalyseerd om te bepalen waar ze wel en niet goed op 
reageert. Arjan: “Ook dat leverde nieuwe inzichten op. Zo is 
zitten en staan veel beter voor haar dan liggen. En ze heeft 
een hoge pijngrens. Als je haar stevig beetpakt, maak je wel 
contact met haar. Op basis van deze analyse is een persoonlijk 
signaleringsplan opgesteld waarin de interventies per fase 
duidelijk staan omschreven.”

Meer	over	het	CCE
Het	Centrum	voor	Consultatie	en	Expertise	geeft	advies	
aan	zorgverleners	over	mensen	met	probleemgedrag	
die	langdurige	complexe	zorg	nodig	hebben	en	in	een	
uitzichtloze	situatie	terecht	dreigen	te	komen.	Voor	de	
cliënt,	ouders	/	verzorgers	of	betrokken	instellingen		
is	een	consultatie	van	het	CCE	gratis.	Het	CCE	wordt		
bekostigd	door	een	instellingssubsidie	van	het	
Ministerie	van	VWS.	Meer	info:	www.cce.nl

Intensief traject, 
verbluffend resultaat

Nog maar één melding
Beiden beamen dat het intensieve traject verbluffende 
resultaten heeft opgeleverd. Arjan: “Augustus 2013 waren 
de video-opnamen voorbij en sinds die dag is er nog maar 
één melding van agressie geweest, in plaats van dagelijks. 
Ze komt elke dag rond negen uur uit bed. Is aanwezig in 
de gemeenschappelijke ruimte. Loopt zelfstandig. De plank 
voor de rolstoel wordt nog nauwelijks gebruikt, alleen als ze 
onrustig is. Ook het gebruik van de verpleegdeken is sterk 
afgebouwd. Ze speelt piano. Gooit met de bal. Ze zwaait af en 
toe. Geniet van wat ze ziet. Ze zoekt niet echt contact met haar 
medebewoners, maar zoekt ook geen confrontatie. We hebben 
elkaar weer gevonden, dat geldt voor mevrouw Van Dijk en het 
team en voor de medewerkers onderling.” 

Paul: “Je ziet dat angst en machteloosheid hebben plaatsge-
maakt voor een sterke motivatie om het samen beter te doen. 
In het begin waren we vanuit het CCE heel sturend, nu hebben 
de medewerkers de nieuwe koers zelf opgepakt. We zijn klaar, 
ook al is het opgestelde plan nog niet klaar.” Hoe gaat het nu 
verder? Arjan: “We gaan anders met de rapportages om, het 
zijn meer signaleringsplannen nu. Wat we hebben geleerd gaat 
ook verder de organisatie in, bijvoorbeeld via een opleidings-
traject. En ook goed nieuws: de zoons van mevrouw Van Dijk 
zijn enorm tevreden en voelen zich veel meer op hun gemak 
als ze bij hun moeder op bezoek zijn.” 

Een uiterst agressieve 
en onbenaderbare 
vrouw. Ze slaat van 
zich af, voelt zich 
gevangen en houdt 
iedereen uit haar 
buurt. Het grootste 
deel van de dag 
ligt ze met een 
verpleegdeken in 
bed. Het Centrum 
voor Consultatie en 
Expertise (CCE) kwam 
als geroepen.

Arjan Bos
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Paul Knippers

“We hebben elkaar 
weer gevonden”
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“VEILIG WERKEN IS ONZE 
  GEZAMENLIJKE ZORG”

De maatschappij verandert en verhardt. En dat merkt Radboudumc in Nijmegen heel goed. 
Mensen zijn mondiger en ook agressiever naar verpleegkundigen en artsen. Een serieus 
probleem dat onder meer dankzij een innovatieve e-learning tool breed is aangepakt. 

Pieternel van Heijst

Mede door een meldsysteem dat mede-
werkers in acute gevallen mogen  
gebruiken. Bestaat het vermoeden dat  
het op een afdeling gaat escaleren, dan 
worden er preventief en in nauw overleg 
met de beveiligingsmedewerkers maat-
regelen getroffen, bijvoorbeeld door 
met meerdere personen een gesprek te 
voeren, maar ook door de beveiliging 
paraat te laten staan om in te grijpen als 
dat nodig is. Uiteraard heeft de bevei-
ligingsdienst ook duidelijke afspraken 
met politie en justitie gemaakt voor het 
adequaat opvolgen van incidenten.”

Veilige inrichting
Per afdeling wordt bij Radboudumc 
ook goed in de gaten gehouden of de 

omgeving veilig genoeg is om te werken. 
Denk aan het aantal vluchtroutes, de 
indeling van de zalen, deuren van 
werkkamers die op slot kunnen, etc. 
Pieternel: “Zo was er een afdeling waar 
verpleegkundigen ’s nachts niet graag 
werkten. De oplossing bleek heel simpel: 
werkkamers die op dat moment niet 
werden gebruikt, gingen op slot. Alleen de 
zalen en kamers die in gebruik zijn blijven 
nu open. Verpleegkundigen die daar  
’s nachts rondes doen, zijn niet meer 
bang om langs de ongebruikte  

werkkamers te lopen. Ze gaven aan 
zich er echt een stuk veiliger door te 
voelen.” Verder heeft Radboudumc zo’n 
300 preventiemedewerkers aangesteld, 
zij zijn voor hun afdeling het eerste 
aanspreekpunt als het over preventie en 
veiligheid gaat. “Zij zijn ook degenen 
die het onderwerp grensoverschrijdend 
verbaal gedrag op de afdeling bespreek-
baar maken. Ja, veilig werken is echt  
onze gezamelijke zorg.” 

Zonder melding geen 
oplossing
Niet alleen acute incidenten, maar álle 
incidenten moeten gemeld worden via  
het centrale meldsysteem. De afdelingen 
proberen dat zo veel mogelijk te stimu-
leren, het systeem is daarom ook heel 

Het Radboudumc in Nijmegen is gesitueerd op een enorm 
terrein en bestaat uit veel verschillende gebouwen. Een 
eigen veiligheidsdienst, met eigen mensen die 24/7 binnen 
en buiten aanwezig zijn, geeft aan dat veilig werken in de 
breedste zin van het woord een serieus onderwerp is. Wat ook 
geldt voor het veiligheidsbeleid, tot en met de richtlijnen en 
trainingen hoe om te gaan met onveilige situaties en verbale 
agressie. “We merken dat het aantal oudere patiënten met 
aandoeninggerelateerd agressief gedrag toeneemt. En ook op 
de spoedeisende hulp komt steeds meer agressie voor. Het 
creëren van een veilige werkomgeving voor onze medewerkers 
staat over de hele linie bij ons op één. Daarom zijn we heel 

breed aan de slag gegaan om incidenten op allerlei manieren 
te verminderen”, vertelt arbocoördinator Pieternel van Heijst.

Veiligheidsdienst staat altijd klaar
Pieternel: “Bij het opstellen van een arboconvenant met andere 
umc’s was veiligheid een van de belangrijkste onderdelen 
om te verbeteren voor onze medewerkers. We merkten dat 
agressie-incidenten invloed hadden op onze medewerkers en 
dat mensen thuis kwamen te zitten. Ons veiligheidsbeleid is 
er daarom op gericht dat iedereen veilig móet kunnen werken. 
En dat pakken we breed aan. Als een patiënt of bezoeker echt 
agressief wordt, dan is de beveiligingsdienst snel ter plaatse. 

•		Bereid	je	voor	als	je	een	escalerende	situatie	
verwacht.

•	Maak	duidelijke	afspraken	met	politie.
•	Zorg	dat	agressie	op	de	agenda	blijft	staan.
•		Gamen	is	een	efficiënte	manier	van	trainen	en	

spreekt	jongeren	aan.

Tips & Tricks

“De 300 preventiemedewerkers zijn het eerste aanspreekpunt”  

simpel: met een paar drukken op de knop 
is een incident gemeld. En dat werkt goed. 
Wanneer een incident gemeld is, wordt 
het beoordeeld en direct naar oplossingen 
gezocht. “Het komt wel eens voor dat er 
meerdere incidenten achter elkaar zijn op 
een bepaalde afdeling. We onderzoeken 
dan direct of er misschien een verband is, 
zodat we de angel weg kunnen nemen. 
En we betrekken altijd de afdeling erbij, 
zodat er concrete afspraken gemaakt 
kunnen worden om een volgende keer te 
voorkomen”, vertelt Pieternel.   

Visie en richtlijnen
Pieternel geeft aan dat de organisatie  
heel goed weet dat incidenten de 
werkdruk van medewerkers alleen maar 
verhogen. “Omgaan met agressie en 
zorgen voor een veilig werkklimaat staan 
in de organisatie én bij de afdelingen 
hoog op de agenda. Alle maatregelen  
die wij nemen zijn gebaseerd op 
het project Veiligezorg® waaraan wij 
deelnemen.” De visie is vertaald in de 
richtlijn ‘Omgaan met agressie’ bedoeld 
voor medewerkers en studenten. Het 
Radboudumc wil voor patiënten en 
medewerkers een zorgzaam ziekenhuis 
zijn. Dat wordt niet alleen mogelijk 
gemaakt door de veiligheidsdienst en de 
afhandeling van incidenten, maar ook 
door de manier waarop medewerkers met 
patiënten omgaan. 
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Hans van de Brink
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En nu jij!
Ga net als je zorgcollega’s in dit magazine aan de slag met de aanpak van agressie in jouw organisatie. 
Gebruik de tips die zij geven als inspiratie, bespreek ze met je collega’s, betrek je teamleider, OR, 
HR-adviseur, agressiecoach of directeur erbij en ga samen aan de slag. Om je nog verder op weg te 
helpen, hebben we hieronder een aantal hulpmiddelen voor je verzameld.

Hoe ga je nou om met agressie? Wat hebben 
andere organisaties al gedaan om agressie 
succesvol te verminderen? En hoe werkt dat nou: 
aangifte doen? Zo al een aantal thema’s die aan 
bod komen tijdens de RegioSessies. Bijna alle 
sessies zijn gratis en er is volop ruimte om van 
elkaar te leren. Op de portal vind je de agenda: 
duidelijkoveragressie.nl/bijeenkomsten

Leer van elkaar bij RegioSessies

Je kunt de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ ook in jouw organisatie  
inzetten. Op www.duidelijkoveragressie.nl vind je al het campagnemateriaal. Je 
downloadt bijvoorbeeld gemakkelijk posters of een banner voor intranet, maar 
kunt ook een toolkit aanvragen of je abonneren op dit magazine. Alle artikelen 
uit het magazine vind je terug op de portal, deel ze gerust met je collega’s.

Voer campagne in je organisatie

 
Over patiëntveiligheid in de GGZ
www.veiligezorgiederszorg.nl

Over Veiligezorg®, het veiligheidsproject in ziekenhuizen
www.veiligezorg.nl

Over expertisecentrum Veilige Publieke Taak
www.evpt.nl

Over de preventie van o.a. agressie
www.gezondenzeker.nl

Over de ondersteuningsregeling ‘Veilig Werken in de Zorg’
vragenlijst.caop.nl/loketvwiz

Nog meer interessante websites en de arbocatalogi 
van jouw branche
www.duidelijkoveragressie.nl/nuttige-links

Lees meer over veiligheid en agressie

onderdeel van

onderdeel van

Gamen tegen agressie
Net zoals in andere ziekenhuizen is grensoverschrijdend verbaal 
gedrag een serieus probleem. In het voorjaar van 2012 was 
de kickoff van een Radboudumc-brede campagne – met een 
speciale website, posters, folders, ansichtkaarten, stickervellen 
en koffiebekers – om het tegengaan van agressie nog eens extra 
onder de aandacht te brengen. 

Opleidingscoördinator Hans van de Brink: “Trainingen spelen 
een belangrijke rol in het Radboudumc: ze maken medewerkers 
bewust, weerbaar en bieden concrete vaardigheden. Natuurlijk 
wil je zo veel mogelijk medewerkers bereiken. In dit kader 
hebben we gekozen voor een heel speciale ‘trainingstool’: een 
vorm van e-learning – een serious game - waarmee we het 
theoretische deel van de tweedaagse training op een andere 
manier konden aanbieden. Deze game biedt het gewenste effect. 
Verpleegkundigen zijn doeners, ze vinden de game echt leuk en 
leerzaam. De tool plaatst spelers in verschillende situaties waar 
ze moeten omgaan met klagende of gefrustreerde patiënten en 
familieleden. De negen verschillende scenario’s zijn afkomstig 

uit de dagelijkse praktijk en dus heel herkenbaar. En de game is 
interactief, je kunt ook eigen dialogen toevoegen.”

Zichtbare resultaten
De tijdsinvestering die medewerkers moeten leveren in de 
theorie van de training is door de game omlaag gegaan. Maar 
dat is niet alles wat deze vorm van e-learning zo aantrekkelijk 
maakt. Het sluit aan bij een jongere generatie die gewend is 
te leren door zelf aan de slag te gaan, op een zelfgekozen 
moment. Uiteraard is de theorie niet verdwenen, het wordt alleen 
anders aangeboden, door te doén. En er is naslagwerk dat op 
elk gewenst moment kan worden geraadpleegd. Nu, twee jaar 
later, hebben 600 medewerkers met de game gewerkt. Hans: 
“De resultaten zijn goed zichtbaar in de trainingen zelf, maar 
vooral op de werkvloer. Veel trainen heeft een positief effect op 
de-escalerend gedrag. We merken ook dat incidenten makkelijker 
worden gemeld. En dat medewerkers het fijn en nuttig vinden 
dat een incident ook meteen wordt opgevolgd.” Pieternel: “We 
onderzoeken nu waar er nog gaten zitten om de veiligheid voor 
medewerkers nóg meer te verbeteren. Want eerlijk gezegd zijn 
we nooit klaar.”   

Wil je geregeld nieuws en tips ontvangen? Meld je dan aan 
voor de digitale nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt zo’n 8x 
per jaar verstuurd en je leest daarin o.a. het laatste nieuws 
over RegioSessies, nieuwe hulpmiddelen en inspirerende 
verhalen van andere organisaties. Inschrijven kan via 
duidelijkoveragressie.nl/nieuwsbrief

Inspiratie in je mailbox

Radboudumc is...
... een ziekenhuis dat patiënten topklinische en zeer 
specialistische zorg biedt. Ook heeft het ziekenhuis 
een belangrijke taak in het vergroten en verspreiden 
van kennis en kunde. Die taak wordt vervuld door 
wetenschappelijk onderzoek en het verzorgen van 
onderwijs & opleiding.

Het laatste nieuws omtrent de aanpak 
van agressie in de zorg volgen? 
Benieuwd wat andere zorgmedewerkers 
te vertellen hebben? Op zoek naar 
inspiratie of gewoon op de hoogte 
blijven van de campagne? Praat mee! 

Like ons op: 
facebook.com/duidelijkoveragressie 
of volg ons op Twitter: 
@overagressie
 

Praat mee op social media



“  Iedereen moet veilig 
kunnen werken.”

Pieternel, duidelijk over agressie


