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Samen  
duidelijk

In dit m
agazine

Een scheldende echtgenoot aan de balie van de spoedeisende 
hulp. Een alzheimerpatiënt die plotseling om zich heen gaat 
slaan. Een radeloze ouder wiens kind onvrijwillig uit huis wordt 
geplaatst.

In de zorg en jeugdzorg zijn emoties aan de orde van de dag. Maar 
we kunnen niet accepteren dat emotie omslaat naar agressie en 
geweld tegen medewerkers. Ook niet als de emotie zelf te begrijpen 
valt, of als het agressieve gedrag bij een ziektebeeld past.

Daarom slaan werkgevers en werknemers uit de zorg en jeugdzorg 
de handen ineen. We roepen alle zorgmedewerkers op om duidelijk 
te zijn over agressie. Duidelijk richting de veroorzaker dat je dergelijk 
gedrag niet accepteert. Duidelijk over waar je als organisatie of team 
samen de grens trekt. Duidelijk zijn over procedures als melden, 
nazorg en aangifte doen.

In dit magazine lees je hoe die duidelijkheid ertoe leidt dat het aantal 
incidenten vermindert en het gevoel van veiligheid terugkeert. Want in 
de zorg en jeugdzorg is geen plek voor agressie.

Duidelijker kunnen we niet zijn.
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VieCuri gaat voor veiligheid
Bij VieCuri Medisch Centrum daalde het 
aantal agressie-incidenten van 304 naar 
20 per jaar. Daar hebben ze dan ook 
hard aan gewerkt.

Agressie is een schreeuw om hulp
Cliënten met een verstandelijke beperking 
reageren soms onvoorspelbaar en agressief. 
Medewerkers van Adullam spelen daar steeds 
beter op in.

Emotie mag, agressie niet
De stoere jeugdzorgmedewerkers van William 
Schrikker Groep spraken niet over incidenten. 
Met de invoer van het nieuwe beleid kwamen 
de verhalen los.
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VieCuri gaat Voor 
Veiligheid
Een hoge, lichte hal met veel hout. 
Binnenvijvers met bamboegras 
en mozaïektegeltjes. Vriendelijke 
receptionisten achter een lage balie. 
Wie VieCuri Medisch Centrum in Venlo 
binnenloopt, heeft nauwelijks in de 
gaten in een ziekenhuis te zijn beland. 
“De uitstraling van de centrale hal is 
onderdeel van onze anti-agressieaanpak”, 
zegt Ton Heerschop, controller Kwaliteit 
en Veiligheid. “Een rustige omgeving met 
mensen achter lage balies roept minder 
agressie op. Emoties spelen altijd een 
grote rol in de zorg, er hoeft soms maar 

weinig te gebeuren voor iemand agressief 
wordt. In het verleden gebeurde dat hier 
regelmatig. Maar sinds we meedoen 
aan het project Veiligezorg® is er veel 
verbeterd. Het aantal agressie-incidenten 
daalde van 304 in 2004 tot slechts 20 in 
2012.” 

Subjectief begrip 
Nog geen tien jaar geleden had het 
personeel van VieCuri regelmatig te 
maken met agressie van patiënten en 
bezoekers, variërend van schelden en 
beledigen tot fysiek geweld. Soms kwam 

dat voort uit het ziektebeeld van de 
patiënt, maar vaak ook uit frustratie en 
angst, of omdat een patiënt vond dat 
hij niet snel genoeg werd behandeld. 
Heerschop: “De agressie liep op een 
gegeven moment de spuigaten uit. 
Mensen zijn snel boos, hebben geen 
ontzag meer voor witte jassen, zoals 
vroeger.” Daarom besloot VieCuri in 
2003 als pilotziekenhuis mee te doen aan 
het project Veiligezorg® van Stichting 
Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) en 
het Centrum voor Arbeidsverhoudingen 
Overheidspersoneel (CAOP). 

Na enquêtes onder het personeel werd duidelijk welke 
afdelingen het meest met agressie kampten en welke 
medewerkers zich het onveiligst voelden. Aan de hand 
daarvan werden verschillende anti-agressiemaatregelen 
genomen. Zo kwam er 24 uur per dag beveiliging.

Ook sloot VieCuri een convenant met de politie en het 
Ministerie van Justitie, waarin werd afgesproken om nauw 
samen te werken bij de aanpak van daders. Onder andere 
door van elk incident aangifte te doen. Ten slotte kreeg 
een aantal afdelingen van het ziekenhuis een vriendelijkere 
uitstraling. 

Getrainde beveiligers 
Niet alleen de centrale hal van het ziekenhuis in Venlo werd 
verbouwd, ook de spoedeisende hulp, waar vaak agressie 
optrad. Ton Heerschop: “Bij spoedeisende situaties lopen 
de spanningen nu eenmaal sneller hoog op, helemaal als er 
drank of drugs in het spel is. Dan kwam er iemand binnen die 
schreeuwde dat hij meteen door wilde naar een arts. Tja, we 
proberen iedereen binnen een kwartier te helpen, maar soms 
lukt dat niet. Daarnaast was de zithoek in de wachtruimte 
erg donker en klein, mensen zaten opeengepakt op elkaar. 
Bovendien werden er regelmatig slachtoffers op brancards 
binnengedragen. Het zorgde allemaal voor stress en onrust.  
We besloten tot een flinke verbouwing om de frustratie-
agressie te verlagen.” 

De wachtruimte is nu veel groter en in rustige tinten 
geschilderd en ingericht. Er komt meer daglicht binnen en 
ambulancepatiënten arriveren via een andere ingang. Duurt 
het iets langer dan gepland voordat de wachtenden aan de 
beurt zijn, dan komt een arts of verpleegkundige dat in de 
wachtkamer vertellen. Dit zorgt voor meer begrip. 

Ook de beveiligingsloge die bij de spoedeisende hulp werd 
geplaatst, heeft een enorm preventieve werking, vertelt 
Marc Jessen, teamleider beveiliging in VieCuri. “We zijn met 
een vaste ploeg beveiligers die de opleiding tot healthcare 
beveiliger hebben gevolgd. Onze beveiligers begrijpen de 
ziekenhuistaal, zijn getraind in het omgaan met emoties. Het 
is een diverse club van mannen en vrouwen van verschillende 
leeftijden die elkaar aanvullen.”  

Agressie: het was bijna dagelijkse kost bij VieCuri Medisch Centrum in Venlo. Althans, vroeger. 
Nu combineren ze een vriendelijke uitstraling met een duidelijke aanpak. 

•  Check bij het personeel wie zich wanneer het 
meest onveilig voelen. 

•  Zorg dat alle medewerkers precies weten wat 
ze moeten doen bij agressie. 

•  Regel 24/7 bewaking. 
•  Maak duidelijke afspraken met de politie. 
• Doe bij incidenten altijd aangifte. 
•  Verbouw ruimtes om de sfeer in het gebouw 

rustig en prettig te maken. 
•  Geef patiënten of bezoekers die zich misdragen 

een waarschuwing of een ontzegging. 

Tips & Trics

VieCuri Medisch Centrum... 
… is het Medisch Centrum voor Noord-Limburg. Met de 
goede resultaten van het project Veiligezorg® voldoet 
het ziekenhuis aan de landelijke normstelling ‘Veilige 
Publieke Taak’. Hiervoor ontving het in 2010 een 
plaquette van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 

“Onze medewerkers voelen zich veiliger”
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Geen geweld 
Ton Heerschop zorgde dat alle medewerkers van het ziekenhuis 
precies weten wat ze moeten doen bij agressie. Zo belde een 
kinderarts onlangs meteen de beveiliging toen een moeder van 
een kind op de polikliniek uit frustratie met spullen begon te 
gooien. Marc Jessen: “Het is voor ons belangrijk om goed in te 
spelen op de emoties van zo’n vrouw. We kunnen het meestal 
verbaal oplossen, en dat moet ook, want als beveiligers mogen  
we geen geweld gebruiken.” 

Bij heftige incidenten belt VieCuri de politie (zie kader hiernaast). 
Ton Heerschop is blij met de goede relatie die VieCuri met de 
politie heeft opgebouwd. “Zorgen voor een goede band met 
externe partijen is heel belangrijk bij het project Veiligezorg®. 
Doordat we korte lijntjes hebben, kunnen we snel schakelen als 
dat nodig is.” 

Zorg weigeren 
Patiënten of bezoekers die zich misdragen, krijgen een 
waarschuwing of een ontzegging. Heerschop: “Sinds 2005 
hebben we 202 waarschuwingen en ontzeggingen uitgedeeld. 
Het gaat om veel meer waarschuwingen dan ontzeggingen, dus 
het systeem werkt goed.” Een patiënt zorg weigeren omdat hij 
zich agressief blijft gedragen, komt vrijwel nooit voor. Hoewel 
VieCuri onlangs wel iemand doorstuurde naar een ander 
ziekenhuis. “Het ging om een patiënt die hier drie keer per week 
kwam voor een behandeling, steeds lastig deed en uiteindelijk 
een verpleegkundige sloeg. Zo laten we zien dat we agressie en 
geweld daadkrachtig aanpakken.” 

Veranderingen in een bedrijf doorvoeren kan moeilijk zijn, maar 
bij het onderwerp ‘veiligheid’ bleek het geen probleem, zegt Ton 
Heerschop. “Dat is voor iedereen belangrijk. Het personeel weet 
dat we de dader aanpakken, dat we altijd aangifte doen, ook 
bij twijfelgevallen. De medewerkers geloven erin en voelen zich 
veiliger. En als een systeem eenmaal goed werkt, versterkt 
het zichzelf.”  

Een voorval, kort geleden in de huiskamer 
van verpleeghuis Landrijt. De bewoners zitten 
er met z’n allen bij elkaar, in afwachting 
van het eten. Tot één van hen oorverdovend 
hard begint te roepen en te schelden. De 
schreeuwende man wil de huiskamer absoluut 
niet verlaten. Dan besluiten de aanwezige 
medewerkers om met de andere bewoners 
naar het restaurant te lopen. Ze kunnen net 
zo goed daar een keertje eten. Juist gezellig. 
De man blijft achter in de huiskamer, alleen. 
Niemand heeft meer last van hem.

Een simpele oplossing misschien, maar 
agressiecoördinator Suzan Linders is er trots 
op. “Vroeger gingen we altijd uit van degene 
die agressief was, hadden we er alles aan 
gedaan om de man daar weg te krijgen. Met 
grote kans dat de situatie was geëscaleerd. 
Nu is de insteek: wat is een makkelijke en 
veilige oplossing? We zijn veel creatiever 
geworden.”

Wilde blik
Tot een jaar of acht geleden werd agressie 
nog gezien als iets wat erbij hoorde bij 
Archipel Zorggroep, waarvan Landrijt 
onderdeel is. Suzan: “Als de bewoners de 
verzorging niet leuk vonden, gaven ze nogal 
eens een kneep, duw of klap. Maar onze 
medewerkers klaagden er nauwelijks over.  
De bewoners kunnen er niets aan doen, 
vonden ze, het hoort bij hun ziektebeeld.  
Die houding leidde er alleen wel toe dat  
onze medewerkers regelmatig over hun  
eigen grenzen heen gingen.”   

VerZorgerS arChiPel  
geVen hun
grenZen aan Schelden, slaan of iemand 

bedreigen. Al kunnen de 
bewoners met dementie er soms 
niets aan doen, het maakte 
wel dat de medewerkers van 
Archipel steeds vaker over hun 
eigen grenzen heen gingen. Dus 
besloot de zorginstelling de 
agressie aan te pakken.

“We doen altijd aangifte”

Ton Heerschop

Marc Jessen

Samenwerking met politie en justitie 
Onlangs bedreigde de echtgenoot van een patiënt een 
arts met de dood. Zijn vrouw was geopereerd en door 
complicaties op de IC aan de beademing beland. Ze nam 
het haar man zeer kwalijk dat hij niet tussentijds had 
ingegrepen en de complicaties in haar ogen had laten 
gebeuren. Hierop werd de man alsnog zeer agressief naar 
de arts toe die de operatie had uitgevoerd.

Zomaar een voorbeeld van een incident waarbij VieCuri 
aangifte doet bij de politie. Wijkagent Hans Moors: “Tijdens 
het strafrechtelijk onderzoek bleek de bewijsvoering helaas 
lastig. De man ontkende alles en kon door een gebrek aan 
getuigen niet worden veroordeeld. Maar we hebben er wel 
een statement mee gemaakt: zulke dingen pikken we niet.”  

Vroeger schakelde VieCuri alleen de politie in als een 
agressie-incident de spuigaten uitliep. Artsen en 
verpleegkundigen wilden uit angst voor hun veiligheid 
vaak ook geen aangifte doen tegen hun patiënt. Maar sinds 
in 2003 een convenant werd gesloten tussen VieCuri, de 
politie en het Ministerie van Justitie, is duidelijk vastgelegd 
hoe tegen geweldplegers op te treden. Het ziekenhuis 
kan bijvoorbeeld namens haar medewerkers aangifte van 
geweldpleging doen. Hierdoor voelen de medewerkers 
zich veiliger en is het melden van geweldsincidenten 
laagdrempeliger. 

“Daardoor kunnen we veel beter aan daderaanpak doen”, 
vertelt wijkagent Dré Janssen. “Als er iets speelt bij VieCuri, 
heeft dat altijd voorrang voor ons. Zodra de beveiliging belt, 
komen we meteen.” 

G
ood Practice
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Soms was er sprake van serieus geweld: 
naar de keel grijpen, bedreigen met een 
mes of slaan. Zo werd Monique van de 
Kruis, avond-nachthoofd bij Landrijt, hard 
geslagen door een normaal gesproken 
heel lieve man. “Er leek iets te knappen in 

zijn hoofd, hij kreeg ineens een wilde blik. 
Ik ben er een tijdje behoorlijk angstig van 
geweest. Ik had nog nooit ervaren hoe  
het is om zo bang voor iemand te zijn,  
heel apart.”

Toen de incidenten toenamen, vooral bij 
de afdeling jong dementerenden, werd 
besloten om de agressie bij Archipel een 
halt toe te roepen. Suzan: “We zien agressie 
als een gezonde levensdrift die we allemaal 
kennen. Maar verbaal of fysiek geweld 
tolereren we niet meer. We verwachten 
trouwens van medewerkers dat ze onze 
norm van agressie uitdragen en er naar 

handelen, ook al hebben ze er zelf geen 
last van. Is een bewoner aan het schelden, 
dan is dat een eerste teken van agressie. 
Dat moet een medewerker melden, want 
zo kunnen we hopelijk voorkomen dat het 
een explosie wordt.” 

Het gevaar inschatten
Wie een incident meemaakt, vult een 
speciaal formulier in, eventueel met de 
hulp van een collega. Na de melding 
worden een arts, psycholoog en de 
medewerkers van de betreffende afdeling 
bij elkaar geroepen. Samen kijken ze 
hoe ze de bewoner moeten benaderen. 
In welke fase zit hij of zij? Is er alleen 
sprake van angst of ook kans op 
controleverlies of zelfs explosie? Vanuit 
deze ‘gevaarinschatting’ wordt een plan 
gemaakt met vier te zetten stappen. De 
basis hiervoor: een model dat per stap 
precies aangeeft wat te doen. 

Suzan: “Heel handig, want dan hoeven 
medewerkers niet telkens zelf het wiel 
uit te vinden. Gaat het weer goed met de 
bewoner, dan bekrachtigen we dat. Bij 
controleverlies van de bewoner – als hij 
bijvoorbeeld met iets dreigt te gooien – 
geven we richting en nemen we het 
over. Vaak lukt dat wel met behulp van 
communicatieve vaardigheden die we 
tijdens de training ‘Omgaan met agressie’ 
hebben geleerd.”

Als dat ingrijpen niet lukt, dan wordt 
het interventieteam erbij geroepen, 
waarin onder andere Monique zit. “We 
zijn een 24-uursteam van collega’s dat 
gespecialiseerd is in het begrenzen van 
acute agressie”, legt ze uit. “Ons doel is 
om zo min mogelijk in te hoeven grijpen. 

We observeren dan ook veel. Als een 
bewoner er bijvoorbeeld uit wil, kun je 
hem tegenhouden bij de deur, maar je 
kunt net zo makkelijk even meelopen. En 
als we wel ingrijpen, dan bespreken we 
razendsnel wie wat doet. Als je iemand op 
bed wilt leggen, moet je wel weten wie de 
armen pakt en wie de benen.”

Uniform maakt indruk
Soms is er gevaar dat voor de 
medewerkers niet veilig onder controle 
te krijgen is. Zoals die keer toen een 
bewoner een medewerker met een mes 
bedreigde. “Dan bellen we de politie”, 
vertelt Suzan. “Niet om aangifte te 
doen, maar om weer rust te brengen. 
Binnen een paar minuten komen een 
paar agenten langs om de aanvallende 

bewoner terug te brengen naar een 
acceptabele fase. Daarbij hoeven 
ze gelukkig vrijwel nooit geweld te 
gebruiken. Het uniform maakt indruk, 
merken we, het dwingt respect af.”

Monique herinnert zich een man die 
steeds een vrouw meenam naar zijn 
slaapkamer. “Toen ze dat niet meer wilde, 
hielp een gesprek van de medewerkers 
niets. Maar zodra 
de politie kwam 
kijken, liet hij haar 
zonder pardon 
gaan.” Ze is blij met 
het stappenmodel dat ze hanteren. “Dat 
brengt er vanzelf structuur in. De stap 
‘politie bellen’ lijkt groot, maar doordat 
het in het model staat, hoef je er niet over 
na te denken.”

Dagje in bed
Of agressie ooit voltooid verleden tijd zal 
zijn? Daar maakt Suzan zich geen illusies 
over. “Helemaal uitbannen zal niet lukken. 
Soms vliegen bewoners ook elkaar in de 
haren. Er wonen hier veel verschillende 
mensen die weleens naast elkaar moeten 
eten, terwijl ze de ander niet als tafel-
partner hebben uitgekozen. 

Toch proberen we ook hier anders 
mee om te gaan. Als er twee cliënten 
ruziemaken om een stoel, sprongen we 
er vroeger meteen tussen. Nu kijken we 
eerst of ze er zelf uitkomen.”

Het loopt bijna nooit meer uit de hand. 
De polsklemmen, die ze vroeger vaak 
gebruikten, blijven meestal in de lade 
liggen. Ze signaleren beginnende agressie 
ook eerder. Verzorgers geven duidelijk 
hun grenzen aan en stralen dat uit. De 
bewoners voelen daardoor minder ruimte 
om over grenzen heen te gaan. Monique: 
“Wat ook uitmaakt: we kijken meer naar 
wat de bewoners willen. Wil iemand een 
dagje in bed blijven? Vroeger deden we 
daar moeilijk over, nu vinden we dat 
prima. Het wassen een dagje overslaan? 
Geen probleem.”

Verbeterpunten
Suzan vindt het een winst dat agressie 
beter bespreekbaar is dan vroeger. 
“Maar inbedding in de praktijk blijft 
moeilijk. We moeten onze medewerkers 
blijven prikkelen. Ze gaan regelmatig op 
herhaaltraining, maar misschien moeten 
we het beleid ook meer opleggen. In 
ieder geval bespreken we agressie in elk 
wekelijks multidisciplinair overleg met 

arts, psycholoog 
en iemand 
van de zorg. 
Daarnaast komt 
het onderwerp 

vaak aan bod bij casusbesprekingen, 
themabijeenkomsten en twee keer 
per jaar tijdens de evaluatie van het 
zorgleefplan samen met de familie.”  
Ze blijft er bij collega’s op hameren dat 
agressie niet bij het werk hoort. Dat 
dringt soms nog moeilijk door. “Verder 
heeft niet iedereen zin om formulieren 
in te vullen, dus ik denk dat nog steeds 
niet alle incidenten worden gemeld.” En 
er zijn meer verbeterpunten, zoals het 
ziekteverzuim als gevolg van agressie 
in kaart brengen. “Al met al blijft het 
een proces waar we continu aan moeten 
werken.” 

•  Een agressie-incident meegemaakt? Meld het meteen.
•  Maak agressie een gespreksonderwerp tussen verschillende 

afdelingen en zet het steeds weer op de agenda.
•  Ga 1 keer per jaar naar een cursus om weerbaarheid en 

lichaamstechnieken te trainen.
•  Wees creatief in het bedenken van makkelijke en veilige 

oplossingen.
•  Maken cliënten ruzie, spring er dan niet meteen tussen, 

kijk eerst of ze er zelf uitkomen.
•  Geef als verzorgers duidelijk de grenzen aan en straal  

dat uit.

Tips & Trics“We zijn veel creatiever geworden”

Verpleeghuis Landrijt…
… is onderdeel van Archipel Zorggroep in Eindhoven. Landrijt biedt gespecialiseerde 
zorg en behandeling aan bijzondere doelgroepen met verschillende vormen van 
dementie en cognitieve problemen, zoals jonge mensen met dementie en Korsakov.

Monique van de Kruis

Suzan Linders

“Er leek iets te knappen 
in zijn hoofd”



Dit boek is alweer een tijdje geleden verschenen, maar is nog 
steeds een bestseller onder verzorgenden, verpleegkundigen 
en andere professionals in de ouderenzorg. En dat is niet 
verwonderlijk, want wie ouderen met dementie begeleidt, krijgt 
zeker te maken met dreigen, uitschelden, krabben en slaan. Het 
boek legt de onderliggende oorzaken van het probleemgedrag 
uit en geeft tips die de lezer direct in de praktijk kan brengen.
Ronald Geelen werkt als psycholoog en gedragstherapeut in 
Verpleeghuis Lucia in Breda. Door zijn praktijkervaring zijn de 
situaties die hij schetst zeer herkenbaar. Een must-have in 
de ouderenzorg!

Verkrijgbaar bij de betere online boekwinkel.

Jeugdzorgmedewerkers worden tijdens 
huisbezoeken regelmatig geconfronteerd 
met agressie en geweld. Met een goede 
risico-inventarisatie en de juiste 
voorzorgsmaatregelen vooraf, kun je de 
kans op agressie aanzienlijk verminderen. 

De Checklist Agressie Risico Inschatting 
Huisbezoek (ARIH) helpt je om bewuster 

te worden van de mogelijke risico’s die 
je loopt bij een gepland huisbezoek. FCB 
Jeugdzorg heeft de checklist ontwikkeld 
in co-productie met ervaren medewerkers 
van vijf jeugdzorginstellingen.

Je vindt de checklist ARIH op www.fcb.nl/
jeugdzorg/arbo/omgaan-met-agressie.

Het UMC St Radboud in Nijmegen heeft als eerste ziekenhuis in 
Nederland een Serious Game laten ontwikkelen die zorgverleners 
opleidt in het omgaan met agressie.  De game plaatst spelers in 
verschillende situaties waar ze moeten omgaan met klagende 
patiënten en familieleden. Medewerkers van het Radboud 
kunnen negen verschillende scenario’s spelen en moeten 
reageren op patiënten. Zo moet zorgpersoneel bepalen waar ze 
gaan staan en wat ze zeggen tegen mensen in een wachtkamer. 
UMC St Radboud beschouwt het computerspel als een 
‘uitstekende aanvulling’ op de bestaande opleiding met agressie 
om te gaan.

Voor een impressie zoek je op YouTube naar ‘UMC serious 
game’.

Vind jij ook dat een ander met zijn handen van je af moet blijven? 
Of denk je dat agressie er nou eenmaal bij hoort in jouw vak? Na 
deze workshop van NU’91 kun je vanaf de werkvloer agressie 
tegen jezelf en je collega’s direct aanpakken. 

Aan de orde komen de belangrijkste punten van een efficiënte 
aanpak: grenzen, registratie, actie naar de cliënt en de rol van de 
leidinggevende. Desgewenst kan in deze workshop het onderdeel 
‘Aangifte doen bij de politie’ worden ingepast. De workshop duurt 
2 à 3 uur. Maximaal aantal deelnemers: 25. Twee sessies op een 
dagdeel is ook mogelijk.

Voor informatie kun je mailen naar j.denengelsman@nu91.nl

Boekentip: 
‘Agressief gedrag 
bij dementie’

Workshop ‘handen af 
van de zorgverlener’

Checklist arih

Met een cursus CFB, Controle fysieke beheersing, leer je hoe je met  
lichaamshouding agressie kunt voorkomen. Belangrijk daarbij is het 
observeren en signaleren van gedragsveranderingen die kunnen 
wijzen op een mogelijke escalatie in verbale of fysieke agressiviteit. 
Daarnaast moeten medewerkers in de gehandicaptenzorg, 
ouderenzorg en jeugdzorg soms speciale technieken toepassen om 
fysieke agressie op een respectvolle manier te weren. Ook dit komt 
tijdens de cursus aan bod. 

Er zijn veel trainingsbureaus op internet te vinden die een cursus 
CFB in jouw organisatie kunnen verzorgen.

Controle fysieke
beheersing

  

Het ‘Handboek Veiligezorg®’ is een voor 
de ziekenhuizenbranche ontwikkelde, 
praktische leidraad om samen met je 
collega’s en andere betrokkenen op een 
systematische manier te werken aan het 

terugdringen van agressie-incidenten, 
ziekteverzuim en instroom in de 
arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA). 
Met als uiteindelijk doel: een omgeving 
waarin medewerkers, patiënten, cliënten 

en bezoekers veilig kunnen werken en 
verblijven. 

Het handboek is gratis te downloaden via 
www.veiligezorg.nl 

Handboek Veiligezorg®  

Om agressie effectief terug te dringen, moeten 
incidenten veilig gemeld kunnen worden. Maar om 
de veiligheid van patiënten en medewerkers echt te 
vergroten, is het van belang om de oorzaken van de 
gemelde incidenten te analyseren en aan te pakken. 

Met de ‘Handreiking Analyseren van agressie-
incidenten’ kun je hiermee aan de slag. Bij deze 
handreiking is ook een kaartenset ontwikkeld. Teams 
kunnen hiermee de oorzaken van agressie-incidenten 
gestructureerd inventariseren, op een open manier 
incidenten evalueren en gericht voorstellen doen voor 
concrete maatregelen om agressie te voorkomen.

Meer informatie is te vinden op 
www.veiligezorgiederszorg.nl

10

Nieuws & tips uit de sector

Effectief analyseren 
van agressie-
incidenten in de ggz

11

gamen tegen 
agressie
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“Bij de William Schrikker Groep werken veel stoere mensen”,  
zegt Danielle de Gelder, Projectleider ‘veiligheid medewerkers’. 
“Agressie-incidenten werden vaak niet gemeld en zelfs binnen 
teams was veel onbekend.” Directeur Rob Schuddemat beaamt 
dat. “We hebben de afdelingen wel eens gevraagd bij te houden 
wat ze allemaal meemaakten op het gebied van agressie en 
kregen nauwelijks respons. Niet alleen uit stoerheid, maar ook 

omdat sommigen bang waren dat ze als slechte hulpverlener of 
‘watje’ zouden worden gezien. Pas toen we een keer een dag 
organiseerden waarbij we iedereen vroegen om ervaringen op 
te schrijven, kwamen de verhalen los. Aan het eind van de dag 
hadden we een gigantische lijst.”
Dat stoere komt zeker van pas bij het werk dat de hulpverleners 
van de William Schrikker Groep doen. Ze moeten regelmatig aan 

ouders vertellen dat hun kinderen niet meer thuis mogen wonen 
omdat de kinderrechter ze onder toezicht heeft geplaatst. In veel 
gevallen hebben de ouders en/of de kinderen een verstandelijke 
of lichamelijke beperking. Danielle: “Het komt ook voor dat de 
ouders blij zijn met onze hulp, omdat ze zelf inzien dat het niet 
goed gaat. Maar vaak is de reactie: ‘Waar bemoei jij je mee?!’ Dat 
is logisch, dus hebben de hulpverleners veel begrip. Boosheid 
is dan ook niet erg, maar schelden, bedreigen en lichamelijk 
geweld wel. Emotie mag, agressie niet.”

Frisse blik
Agressie was lange tijd het probleem van de hulpverlener die 
het overkwam en niet van de organisatie als geheel. Danielle 
de Gelder: “Een hulpverleenster werd 
bedreigd door een vader. ‘Ik weet waar 
je woont en wie je kinderen zijn’, had hij 
gezegd. Haar leidinggevende zei dat ze 
aangifte moest doen, maar het politiebureau zat in de straat van 
de cliënt. Bovendien moest je in die tijd nog je eigen naam en 
adres vermelden als je aangifte deed. Ze heeft twee weken lang 
met de gordijnen dicht thuis gezeten. Dat is nu veranderd, alle 
aangiftes worden gedaan op naam van de organisatie.”

De cultuuromslag begon zo’n vier jaar geleden toen er deels 
een nieuwe directie aantrad. Rob Schuddemat: “Dat is de 
winst van nieuwe mensen, zij kijken met een frisse blik naar 
de organisatie. Het viel ze meteen op dat er weinig aandacht 
was voor agressie tegen medewerkers. Het eerste besluit 
was om voortaan elk incident te melden. Vervolgens kijken 
we of aangifte bij de politie nodig is. Ook is de nazorg nu 
formeel geregeld. De medewerker wordt direct gebeld door 
de leidinggevende en ook door een naaste collega, want daar 
vertel je toch andere dingen tegen. Zo hadden we een ervaren 
medewerker die als enige een band had met een jongen met 
ernstige gedragsproblemen en een IQ van 63. Op een dag gaf de 
jongen hem een klap en niet zo’n kleintje ook. In eerste instantie 
leek het wel mee te vallen, maar na wat aandringen van collega’s 
en zijn leidinggevende is er toch traumahulp ingeschakeld. Want 
dat is de andere kant van stoerheid: als je emoties laat oplopen 
en het knalt, duurt het lang voordat je er weer bovenop bent.” 
Dat er in het verleden nauwelijks agressiemeldingen werden 

gedaan, komt overigens niet alleen door stoerheid, denkt Rob 
Schuddemat. “Agressie tegen hulpverleners is nu een topic bij 
de media en dat helpt. Ook komt het gewoonweg meer voor. De 
samenleving is harder geworden en er is minder respect voor 
professionals. Maar niet alleen cliënten zijn nu mondiger, de 
hulpverleners zelf ook. Ze vinden hun eigen veiligheid belangrijk 
en accepteren minder. En terecht.”

Zo praktisch mogelijk
Om een goed beeld te krijgen van wat er allemaal speelt, liet 
de nieuwe directie twee jaar geleden een onderzoek uitvoeren 
onder medewerkers. Vervolgens werd het beleid ‘Veiligheid 
medewerkers’ opgesteld. Het doel is dat niet de individuele 
medewerker, maar de organisatie bepaalt wat geaccepteerd 
gedrag is en wat niet, én hoe je daarop reageert. 

Het nieuwe beleid is wel al in werking, maar moet nog beter 
worden ingevoerd. Danielle de Gelder gaat  
dit doen. “Ik bezoek alle teams om het 
nieuwe beleid onder de aandacht te brengen. 
We vertonen een video met nagespeelde 

scènes en de reacties van medewerkers uit alle afdelingen. 
Daarnaast zijn we bezig met e-learning dat het beleid punt voor 
punt uit de doeken doet. Hierbij maken we het zo praktisch 
mogelijk. Wat is de toon van het gesprek, hoe houd je die prettig 
en constructief? Als je bij iemand thuis komt en diegene staat  
met een mes achter de deur, wat doe je dan?   

emotie mag,
agreSSie niet
Ze maken veel mee, maar de hulpverleners van de William Schrikker Groep zijn niet bang uitgevallen. 
Toch zijn ze blij met het nieuwe veiligheidsbeleid. “De organisatie is beter voor haar medewerkers 
gaan zorgen.”

“Ook hulpverleners zijn mondiger geworden”

Danielle de Gelder

“Elk incident wordt 
voortaan gemeld”

•  Zorg voor je veiligheid door voor een 
huisbezoek een goede risico-inschatting te 
maken.

•  Maak met gedragsregels duidelijk wat de 
grenzen zijn en verwijs daar indien nodig naar.

•  Beëindig het gesprek als iemand in z’n 
boosheid blijft hangen en maak een 
vervolgafspraak op een later tijdstip.

•  Plan risicovolle gesprekken in een veilige 
omgeving en voer het gesprek samen met  
een collega.

•  Meld elk incident zodat terugkoppeling 
mogelijk is.

Tips & TricsG
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Ga je snel weg of raffel je het verhaal af? Hoe schat je risico’s in en 
hoe ga je ermee om? Voer je vervolggesprekken bij iemand thuis 
of op een veilige werkplek bij Jeugdzorg of op het politiebureau? 
Dat is nu allemaal vastgelegd in het beleid.” 

Gedragsregels
Cliënten krijgen vooraf een map waarin onder andere gedrags-
regels staan beschreven. De jeugdzorgwerkers bespreken deze 
in het eerste gesprek, zodat ze er bij grensoverschrijdend gedrag 
naar kunnen verwijzen. Danielle: “Stemverheffing hoort bij 
boosheid, maar als iemand erin blijft hangen en gaat schelden, 
kun je het gesprek beter afbreken. De betreffende cliënt krijgt dan 
binnen 24 uur een formele waarschuwing. Bij bedreiging of fysiek 
geweld doen we altijd meteen aangifte.” 

Ook van de hulpverleners wordt een andere houding verwacht. 
De basistraining over omgaan met agressie bestond al maar 
is nu verplicht, evenals de driejaarlijkse opfriscursus. Danielle 
de Gelder: “Ook leidinggevenden trainen we in het begeleiden 
van hulpverleners en het verlenen van nazorg. En hoe we met 
incidenten omgaan wordt duidelijk vastgelegd.”

Steeds verfijnder
Hoewel het proces dus nog in volle gang is, zijn er wel al 
resultaten geboekt. Rob Schuddemat: “Het aantal meldingen is 
sterk toegenomen. We houden ook echt de vinger aan de pols: als 
er van een bepaalde locatie veel meldingen komen, onderzoeken 
we hoe dat komt. Maar ook bij weinig meldingen informeren 
we wat mogelijke oorzaken zijn. De reacties op het beleid zijn 
heel positief, je merkt dat medewerkers het fijn vinden dat er 
aandacht voor is. Ze hebben meer dan voorheen het gevoel dat 

de organisatie voor hen zorgt en dat moet ook.” Danielle de 
Gelder: “De tweede reactie is: ‘Moet ik dat allemaal gaan melden? 
Dan kan ik aan de gang blijven.’ Het kost inderdaad extra tijd 
en de werkdruk is al heel hoog. We denken daarom aan pilots 
met versneld en digitaal aangifte doen. Het moet allemaal nog 
makkelijker en gebruiksvriendelijker worden.” 

Ondanks de angst voor nog meer werk, wordt Danielle door 
alle teams met open armen ontvangen. Rob Schuddemat: “De 
gesprekken die ze voert leveren weer nieuwe inzichten op, 
dingen waar we zelf nog niet aan gedacht hadden. Daardoor 
wordt het beleid steeds verfijnder. Zo blijven we in beweging.” 

Wil je het integrale anti-agressiebeleid een extra 
impuls geven, maar ontbreekt het aan financiële 
middelen? Dan kun je gebruik maken van de 
Ondersteuningsregeling van actieplan ‘Veilig 

Werken in de Zorg’. Elk jaar kun je voor je instelling 
tot 10.000,- euro financiële bijdrage aanvragen.  
Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op 
vragenlijst.coap.nl/loketvwiz. 

door De Ondersteuningsregeling
Mede mogelijk gemaakt

IrisZorg - GGZ
Aanleiding: Door het aanbieden van meer 
ambulante zorg ontstond de noodzaak om een 
aantal medewerkers bewuster te maken van 
mogelijke agressie en het omgaan ermee.
Aanpak: In trainingssessies leren de ambulante 
medewerkers zichzelf verdedigen en wordt 
aandacht besteed aan het ondersteunen van 
collega’s tijdens huisbezoeken.
Resultaat: De medewerkers zijn zich meer bewust 
van hun eigen houding en hebben meer invloed 
in het verloop van het huisbezoek. De afspraken 
over de ondersteuning van collega’s worden per 
team vastgelegd.

Zideris - GHZ
Aanleiding: Zideris wil mede-
werkers actief inzetten bij de 
uitvoering en communicatie 
van anti-agressiebeleid.
Aanpak: Samen met zorg-
verleners is praktische kennis 
verzameld over het voorkomen 
van agressie op cliëntniveau 
tijdens de basiszorg. Deze 
praktijk-inzichten zijn door  
de medewerkers vertaald in  
vijf instructiefilmpjes.
Resultaat: De filmpjes zijn te 
zien op www.zideris.nl/video

Jeugdformaat - JZ
Aanleiding: Jeugdformaat wil de modules 
Veiligheid en Bescherming van het intern 
opleidingsprogramma laten toetsen op kwaliteit  
en volledigheid.
Aanpak: Een externe expert neemt hun beleid 
door en houdt interviews met de directeur zorg, 
een arbocoördinator, het hoofd opleidingen en de 
leercoaches en docenten. Vervolgens begeleidt 
de expert Jeugdformaat bij het bijstellen van het 
programma, de inhoud en de uitwerking ervan. 
Resultaat: De modules Veiligheid en Bescherming 
bevatten alle essentiële inhoud, hebben geschikte 
leervormen en sluiten aan op landelijke richtlijnen. 

Libertas Leiden - VVT
Aanleiding: Bij Libertas 
Leiden worden te weinig 
agressie-incidenten gemeld. 
Daardoor zijn er te weinig 
mogelijkheden om te leren 
van voorvallen.
Aanpak: Tijdens workshops  
met sleutelfiguren (leiding-
gevenden, medewerkers en staf) 
komen alle aspecten van het 
melden van incidenten aan de 
orde. 
Resultaat: Het betrekken 
van medewerkers en leiding-
gevenden leidt tot meer 
meldingen en vooral tot  
meer leren van incidenten.

Jeroen Bosch  
Ziekenhuis - ZKH
Aanleiding: Specialisten en 
aio’s van JBZ zijn in de reguliere 
anti-agressieaanpak moeilijk te 
bereiken.
Aanpak: Er wordt een sym-
posium georganiseerd om 
bewustwording over agressie 
onder specialisten en aio’s te 
creëren, kennis te vergroten en 
samenwerking te stimuleren.
Resultaat: Specialisten en 
aio’s hebben meer kennis over 
agressie en de uitvoering van 
het beleid, melden incidenten 
in het MIM-systeem en nemen 
deel aan evaluaties van inciden-
ten.

De William Schrikker Groep…
… is een landelijke instelling voor jeugdbescherming, 
jeugdreclassering en pleegzorg. Wanneer in de thuissituatie 
ernstige opvoedingsproblemen ontstaan bieden ze hulp, 
advies en ondersteuning. Zie www.williamschrikkergroep.nu.

Rob Schuddemat

De volgende organisaties (en nog vele andere) hebben er al gebruik van gemaakt. 
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Gezamenlijk statement  
sociale partners
Werkgevers- en werknemersorganisaties 
onderstrepen het belang van duidelijk zijn over 
agressie. In een gezamenlijk statement lees 
je hoe voortaan wordt omgegaan met agressie 
tegen (jeugd)zorgverleners.

Statement
•  (Jeugd)Zorgorganisaties en -medewerkers 

accepteren geen tegen hen gerichte agressie 
en geweld.

•  Agressie en geweld leiden tot nazorg aan 
de medewerker en een reactie naar de 
veroorzaker.

•  Management en medewerkers bepalen 
samen welk gedrag ontoelaatbaar is en hoe 
zij daarop reageren.

•  Elke ontoelaatbaarheid wordt geregistreerd, 
geëvalueerd en - om herhaling te voorkomen 
- gevolgd door een passende aanpak.

(Jeugd)Zorgorganisaties voeren structureel 
en in de hele organisatie verankerd, integraal 
beleid dat zich zowel richt op preventie, 
handelen bij incidenten als op nazorg. Ook 
voorziet het in het (zo nodig) volgen van een 
juridisch traject.

(Jeugd)Zorgorganisaties houden dat beleid 
levend door:
•  met medewerkers in gesprek te blijven over 

wat (on)acceptabel gedrag is van cliënten, 
patiënten, bezoekers, derden en hoe om te 
gaan met onacceptabel gedrag;

•  agressie en geweld te evalueren en 
verbeterpunten in proces en handelen door 
te voeren door gebruik te maken van de 
arbocatalogus.

Aldus opgesteld door Abvakabo FNV, ActiZ, 
BTN, CNV Publieke Zaak, FBZ, GGZ Nederland, 
Jeugdzorg Nederland, NFU, NU’91, NVZ en VGN.

“Duidelijk zijn over 
agressie is voor mij 
dat organisaties geen 
enkele vorm van agressie 
tegen haar medewerkers 
accepteren. Iedereen 
heeft recht op een veilige 
werkplek en agressie is 
nooit normaal.” 

Corrie van Brenk, 
voorzitter Abvakabo FNV

“Duidelijk zijn over 
agressie is voor mij 
100% veiligheid voor 
handelende zorgverle-
ners en geen tolerantie 
voor agressie.”

René Héman,  
voorzitter Federatie 
van Beroepsorganisa-
ties in de Zorg (FBZ)

“Duidelijk zijn over agressie is voor mij dat umc’s 
aan medewerkers een gezond en veilig werkklimaat 
willen bieden. We tolereren geen enkele vorm van 
pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie 
of discriminatie. Daarom voeren umc’s een actief 
beleid om ongewenst gedrag tegen te gaan en 
gewenst gedrag te bevorderen.”

Guy Peeters, voorzitter Nederlandse Federatie 
van Universitair Medische Centra (NFU)

“Duidelijk zijn over 
agressie is voor mij dat 
medewerkers en cliënten 
zich veilig voelen!”

Guus van Montfort,  
voorzitter ActiZ

“Duidelijk zijn over agressie is voor 
mij dat geweld in welke vorm dan 
ook onaanvaardbaar is. Ik wil nooit 
met een knoop in mijn maag naar 
het werk hoeven gaan.”

Monique Kempff, voorzitter NU’91

“Duidelijk zijn over agressie is voor 
mij dat incidenten nooit onder het 
tapijt mogen worden geveegd.”

Heleen Dupuis, voorzitter 
Vereniging Gehandicaptenzorg 
Nederland (VGN)

“Duidelijk zijn over 
agressie is voor mij 
duidelijk zijn over 
grenzen. Alleen dan is 
een prettige en veilige 
werkomgeving voor onze 
medewerkers mogelijk.“

Jacobine Geel, voorzitter 
GGZ Nederland

Duidelijk zijn over agressie is voor 
mij: “Iedere agressie tegen 
zorgverleners vind ik onacceptabel. 
Iedereen heeft recht op veilig 
werk. Doe altijd aangifte, zelf,  
of via je werkgever.”

Edith Schippers, Minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en  
Sport (VWS)

“Duidelijk zijn over agressie is 
voor mij het goed toerusten en 
voorbereiden van professionals,  
grenzen stellen, bespreekbaar 
maken, samen voorkomen en als  
het dan toch gebeurt: zorgen 
voor goede nazorg en aangifte.” 

Hans Kamps, voorzitter 
Jeugdzorg Nederland

“Duidelijk zijn over 
agressie is voor mij dat 
we alles in het werk 
moeten stellen om 
medewerkers de juiste 
instrumenten aan te 
reiken. Alleen dan kun je 
agressie voorkomen.”

Eric de Macker,
Voorzitter CNV  
Publieke Zaak

“Duidelijk zijn over 
agressie is voor mij 
bespreekbaar maken hoe 
verschillende vormen 
van agressie beleefd 
worden enerzijds en 
helderheid scheppen over 
de grens anderzijds.”  

Jan Verschuren, 
bestuurder 
Branchebelang Thuiszorg 
Nederland (BTN) 

“Duidelijk zijn over agressie is voor mij een veilige 
werkomgeving creëren voor medewerkers om 
agressie aan te kaarten. Het voorkomen van agressie 
begint bij het altijd bespreekbaar maken van 
incidenten.” 

Yvonne van Rooy, voorzitter Nederlandse 
Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)

Sociale partners, duidelijk over agressie
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De medewerkers van de SBWU 
in Utrecht hebben een sterke 
band met hun cliënten. En dat 
maakte het soms lastig om bij 
agressie aangifte te doen. Maar 
sinds ze advies krijgen over hoe 
het veilig kan, is dat makkelijker 
geworden. 

Ze zijn begeleiders en geen behandelaars. 
Toch hebben ook de medewerkers van de 
SBWU te maken met agressie van cliënten. 
“We begeleiden en huisvesten een vaak 
zware doelgroep”, legt Debbie Brugman, 
beleidsmedewerker kwaliteit en zorg, uit. 
“We staan naast de cliënten, helpen hen 
om hun leven zo goed mogelijk op orde te 
krijgen en bouwen een band met hen op.” 
Dat én de angst voor wraakacties maakte 
het voor medewerkers dan ook moeilijk 
om bij incidenten aangifte te doen. “Maar 
dat is veranderd sinds wij advies geven 
over veilig aangifte doen”, vertelt Debbie’s 
collega Nicolet Eerens, beleidsadviseur 
veiligheid en gezondheid. “Het is nu 
duidelijker wanneer en hoe je aangifte 
doet.”

Bromsnorgesprek 
Een jaar geleden kreeg SBWU de vraag 
om een nieuw protocol op te stellen 
voor het doen van aangifte voor alle 
zorginstellingen binnen de regio Utrecht. 
Eén van de aanleidingen was het plan van 
Minister Opstelten: 
aangifte doen 
laagdrempeliger 
maken door het niet 
onder naam maar onder nummer te doen. 

Nicolet: “Dat stappenplan voor veilig 
aangifte doen, schreven we samen met 
de politie. Er staat precies in uitgelegd 
hoe te handelen bij een strafbaar feit. 
Eerst meldt de medewerker een incident 
aan zijn leidinggevende. Die wint bij ons 
advies in: moeten we hier iets mee, is het 
aangiftewaardig?” 

Daarna kan het verschillende kanten op. 
De wijkagent spreekt de cliënt bijvoorbeeld 
streng toe tijdens een ‘Bromsnorgesprek’. 
Bij iets zwaardere incidenten doet de SBWU 
er melding van bij de politie, die zo een 
dossier opbouwt tegen de cliënt. In nog 
ernstiger gevallen wordt er aangifte gedaan.
 
Beroepsgeheim
Bij veilig aangifte doen, geeft een 
medewerker het adres van de werkgever 
op, zodat hij zelf anoniem blijft. Nicolet: 
“We adviseren om altijd iemand mee te 
nemen. Die ander kan bijvoorbeeld helpen 
onthouden wat er wordt gezegd.” Ook kan 
de leidinggevende aangifte doen, waarna 
de medewerker meewerkt aan een 
getuigenverklaring. Is een medewerker 
toch nog bang om aangifte te doen, dan 
komt de hulpofficier van justitie langs 
om te beoordelen of het een aangifte 
onder nummer wordt.

De samenwerking met de vaste 
contactpersonen bij de politie en het 
Openbaar Ministerie verloopt prima, 
zegt Debbie. “Medewerkers voelen 
zich weleens onzeker: wat gaat er nu 
gebeuren met mijn getuigenverklaring? 
Wij zorgen er dan voor dat iemand 

van het OM of de politie daar iets over 
komt vertellen. Aan de andere kant is dat 
soms lastig: de politie probeert alles te 
achterhalen terwijl wij beroepsgeheim 
hebben. We vertellen alleen wat er is 
gebeurd, niet welke stoornis een cliënt 

heeft.” 

Debbie en Nicolet 
blijven tijdens 

het hele proces aan de zijlijn betrokken 
als adviseurs. Nicolet: “We hebben een 
positieve rol, medewerkers voelen zich 
door ons gesteund. De aangiftebereidheid 
is zeker toegenomen.” 

Veilig aangifte doen

Stichting Beschermende 
Woonvormen Utrecht...
… begeleidt en biedt huisvesting aan 
tweeduizend cliënten met psychiatrische 
problemen en verslavingsproblematiek 
in de regio Utrecht. Er zijn twintig 
locaties waar in totaal achthonderd 
medewerkers werken. Zie www.sbwu.nl.

“Neem altijd iemand mee 
als je aangifte doet”

Nicolet Eerens

Debbie Brugman
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Het actieplan: 
wat heb ik eraan?
Agressie tegen (jeugd)zorgmedewerkers is onacceptabel. Om die reden hebben sociale partners uit  
de zorg en jeugdzorg, ondersteund door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de  
handen ineen geslagen en een plan met maatregelen opgesteld. Dat plan, officieel actieplan ‘Veilig  
Werken in de Zorg’ genaamd, helpt zorgorganisaties met financiële ondersteuning en praktische  
middelen om agressie tegen hun medewerkers te verminderen. Lees hieronder welke middelen je  
kunt inzetten om de doorvoering van anti-agressiebeleid een stap verder te brengen.

Inzicht in hoe de integrale aanpak 
van agressie in jouw organisatie 
georganiseerd is, krijg je door het invullen 
van de Duidelijk over agressie-scan. 
Hiermee kom je exact te weten waar 
de verbeterpunten liggen. Je kunt ook 
collega’s uitnodigen om de scan in te 
vullen en samen de resultaten vergelijken. 
Na afloop ontvang je een duidelijk rapport 
als leidraad voor vervolgacties.

Verwerf inzicht

Veel zorgmedewerkers van andere organisaties zijn net als jij bezig om de agressie 
te verminderen en het beter te organiseren. Daarom gaan we elkaar opzoeken in 
thematische Regiosessies. In groepen van 30 tot 50 mensen komen we bij elkaar 
om samen een deelonderwerp uit te diepen. De regiosessies vinden plaats in het 
noorden, midden en zuiden van het land, dus er is er altijd een in de buurt. Bekijk 
snel de agenda op www.duidelijkoveragressie.nl/bijeenkomsten en schrijf je in. 

Deel kennis

Wil je het onderwerp agressie intern 
duidelijk op de kaart zetten? Met de 
campagne ‘Wees Duidelijk over 
agressie’ roep je collega’s op om zich 
over agressie uit te spreken. Er zijn tal 
van campagnematerialen beschikbaar 
om in je organisatie samen bewust 
te worden dat agressie altijd tot actie 
leidt. Op de online campagneportal 
www.duidelijkoveragressie.nl kun je 
downloaden wat je nodig hebt of de 
toolkit aanvragen. 
Nog meer duidelijkheid krijg je door 
samen met je collega’s te bepalen wat 
jullie nog acceptabel gedrag vinden en 
wat niet meer. De AgressieWijzer 
helpt je om in een aantal stappen 
duidelijke afspraken te maken tot welke 
acties of maatregelen bepaald gedrag 
moet leiden.
 

Creëer duidelijkheid

Als je kosten gaat maken om anti-
agressiebeleid een impuls te geven, kun 
je een financiële bijdrage aanvragen 
vanuit de Ondersteuningsregeling. 
Jaarlijks is maximaal 10.000 euro per 
organisatie beschikbaar, waarbij geldt: 
wie het eerst komt, wie het eerst maalt. 
Mocht je eerst een kosten-batenanalyse 
op je beleid willen loslaten, dan kun je 
de Business Case invullen. Dit geeft 
inzicht in wat anti-agressiebeleid kost 
en wat het financieel en kwalitatief kan 
opleveren.

Zorg voor budget

Wil je graag eens discussiëren met 
andere medewerkers uit de zorg of 
jeugdzorg, of alleen meelezen wat 
anderen te zeggen hebben? Op de 
social media-kanalen kun je 
advies vragen, tips bespreken en 
successen delen. Je leest het ook als 
eerste als er nieuwe hulpmiddelen 
worden gelanceerd vanuit het 
actieplan of de campagne.  
Dus ‘like’ de facebookpagina op 
facebook.com/duidelijkoveragressie 
en volg het twitteraccount  
@overagressie en je blijft altijd op 
de hoogte van de laatste nieuwtjes 
en inzichten.

Praat mee

www.duidelijkoveragressie.nl
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“Voorheen werkte het bij ons ongeveer zo: een kind of jongere met 
problemen stond heel lang op de wachtlijst, waardoor het thuis 
steeds verder escaleerde”, vertelt behandeldirecteur Arien Storm. 
“Op het moment dat er ergens plek was, werd het opgenomen en 

waren de ouders hun kind kwijt. Het onthechtte van thuis en kreeg 
geen enkel perspectief aangeboden. Dat wekte agressie op. Zo’n 
kind dacht terecht: waar doe ik het voor?”

Als die agressie zo ernstig werd dat het kind als een gevaar voor 
zichzelf of de omgeving werd gezien, werden er dwangmaatregelen 
genomen. Eén daarvan was een verblijf van enkele uren of zelfs 
dagen in een separeer. Arien Storm: “Dat gebeurde bijna dagelijks 

en daar wilden we vanaf. En het is gelukt: we zitten nu op hooguit 
één tot drie keer per jaar en streven naar nul.”

Snel weer naar huis
Hoe is dat aangepakt? Een belangrijke beslissing was om de 
zorg dichter bij huis te brengen. Bij een crisis wordt een kind of 
jongere direct opgenomen, maar wel zo kort mogelijk. De insteek 
is dat ze zo snel mogelijk weer naar huis gaan. Groepsleidster en 
gezinshulpverleenster Renate Koning: “Als het even kan, proberen 
we school en sportactiviteiten door te laten lopen. Maar het 
belangrijkste is misschien wel dat we nu meer van het kind zelf 
uitgaan. In plaats van te bepalen wat het allemaal moet afleren, 
vragen we: ‘Wat heb je nodig, wat wil je hier leren?’ Ieder kind krijgt 
een individueel behandelplan en denkt daar zelf over mee. Die 
eigen verantwoordelijkheid werkt heel motiverend. De kinderen die 
intern zijn, gaan bijvoorbeeld ook niet meer tegelijkertijd naar bed. 
We houden de tijden aan die ze thuis gewend zijn.” Arien Storm: 
“En als dat heel laat is, waardoor het kind ‘s ochtends te moe is om 
naar school te gaan, dan kun je daar samen over praten. Dat is veel 
effectiever dan zeggen: ‘Vanaf nu ga je om negen uur naar bed.’ 
Voorheen waren we vooral bezig met het hanteren van regels, nu 
zijn we veel intensiever aan het behandelen.”

Goede slogan
Kinderen die onder het oude beleid regelmatig in de separeer 
zouden zijn beland, zien nu soms niet eens de kliniek van binnen. 
Met als gevolg dat het aantal bedden met de helft is verminderd. 
Maar uiteraard ging dat niet van de ene op andere dag, daar was 
een cultuuromslag voor nodig die in 2005 is begonnen. Jurist 
Alice Broersma: “Het heeft geholpen dat een aantal mensen op 
sleutelposities bij Accare heel sterk in de nieuwe manier geloofden. 
En ook dat er als slogan voor ‘Separeren terug naar nul’ is gekozen. 
In het begin verklaarden mensen ons voor gek en zeiden: ‘Dat 
kan helemaal niet.’ Maar het streven naar nul maakt het juist 
krachtig. Als je alleen maar zegt: ‘We willen het aantal separaties 
verminderen’, blijf je vooral kijken naar wanneer het wél mag.” 
Arien Storm: “Precies! Juist door te beslissen dat je het helemaal 
niet meer wilt, kom je op antwoorden die je eerst niet zag. Er was 
geen vaststaand plan. We zijn het gewoon gaan doen. Dat begon al 
bij de sollicitatieprocedures. We zochten vroeger altijd naar sterke 
mannen die gezag uitstraalden, nu zoeken we medewerkers die 
geduldig zijn en de-escalerend kunnen optreden.”

Minder machtsstrijd
Daarnaast is de organisatie zelf veel platter geworden. Niet alleen 
de patiënten hebben meer vrijheid en eigen verantwoordelijkheid 
gekregen, de medewerkers ook. 

“het geheim? We Zijn 
normaler gaan doen”
Ze waren altijd vooral bezig met het hanteren van regels. Met als gevolg dat er in de instelling  
voor jeugdpsychiatrie Accare bijna dagelijks een kind in de separeer zat. Inmiddels ligt het aantal 
separaties vrijwel op nul. “We zijn agressie echt anders gaan benaderen.”

“De kinderen krijgen meer vertrouwen en dat werkt”

Zo verminder je dwangmaatregelen:
•  Maak agressie niet het probleem van de 

werkvloer, maar van de hele organisatie, waarbij 
je het samen doet en elkaar ondersteunt.

•  Zorg dat de visie over hoe je omgaat met agressie 
breed wordt gedeeld en geef medewerkers de 
kennis en ruimte om te doen waar ze goed in zijn.

•  Blijf bij jezelf en reageer als een mens van vlees 
en bloed. Een klap krijgen is niet prettig, dus 
laat dat ook zien.

•  Er zijn altijd alternatieven te bedenken voor 
dwangmaatregelen. Bekijk welk alternatief bij 
een jongere past. En evalueer dat vervolgens met 
de jongere zelf.

Tips & Trics

Accare…
 … is een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Er worden 
kinderen en jongeren (van 0 tot 25 jaar) behandeld met een 
psychische stoornis, variërend van ADHD, autisme, borderline  
en psychose tot suïcidale neigingen. Zie www.accare.eu.

G
oo

d 
P

ra
ct

ic
e



22 23

Het begon met aandacht vragen op een 
vervelende, zuigende manier. Maar daar 
liet de vader in kwestie het niet bij. Zijn 
dochter lag doodziek op de intensive 
care. Dirk Tol, hoofdverpleegkundige 
van de intensive care Kinderen: “Op 
een gegeven moment ging hij ons 
op dwingende toon opdragen welke 
handelingen we wel en niet mochten 
doen en wanneer we medicijnen aan zijn 

kind moesten toedienen.” Het gedrag 
van de man werd steeds bedreigender, 
zowel verbaal als fysiek. Toen de moeder 
van het meisje ook nog aangaf dat hij 
vuurwapengevaarlijk was, besloot de 
directie dat de vader alleen nog het 
ziekenhuis in mocht onder begeleiding 
van bewakers. Dirk Tol: “We wilden 
hem niet de toegang tot zijn zieke kind 
ontzeggen, maar het personeel moest 

wel veilig zijn.” Omdat de opname 
maanden duurde, ging er veel geld op 
aan beveiligingspersoneel. Dirk Tol: “Dat 
gaf te denken. We vroegen ons af hoe we 
hier in de toekomst beter mee konden 
omgaan.”

Verfijnde aanpak
Dit extreme geval was de trigger tot een 
belangrijke cultuuromslag in het Emma  

 CultuuromSlag 
Vanaf de WerkVloer
Een ernstig ziek kind is de nachtmerrie van iedere ouder. Dat dit leidt tot heftige stress, begrijpen 
de medewerkers van het Emma Kinderziekenhuis heel goed. Maar dat die stress zich uit in agressief 
gedrag, dat laten ze niet meer gebeuren.

Groepsleiders bepalen zelf wat het beste is. 
Waar ze voorheen een psychiater zouden 
raadplegen, overleggen ze nu met elkaar.
Renate Koning: “Dat is een heel proces 
geweest hoor, op onze crisisafdeling 
hebben we er zo’n anderhalf jaar 
over gedaan. Als een patiënt vroeger 
bijvoorbeeld zichzelf sneed, dan pakten 
we alle scherpe voorwerpen af. Nu doen 
we dat niet meer. Ik weet nog dat ik voor 
het eerst zo’n meisje op haar kamer liet 
slapen met scherpe voorwerpen. Ik dacht: 
wat zal ik de volgende ochtend aantreffen? 
Doodeng vond ik het. Maar het ging goed. 
Het gaat eigenlijk altijd goed.”

Arien Storm: “Op het moment dat je een 
kind vertrouwen geeft, neem je een risico. 
Maar je creëert óók een voedingsbodem 
waarop je verder kunt bouwen. Wij hebben 
gemerkt dat het daardoor juist veiliger 
wordt, voor zowel de medewerkers als 
voor de patiënten. We zijn agressie echt 
anders gaan benaderen. Vroeger zagen 
we het vooral als een veiligheidsprobleem, 
terwijl we het nu zien als gedrag dat we 
kunnen behandelen. Als een jongere 
agressief is binnen de groep gaan we 
direct in gesprek. En dat doen we niet op 
een veroordelende of bestraffende manier, 
maar meer analyserend. Dan wordt het 
niet zo snel een machtsstrijd. Al sloegen 
we in het begin door naar de andere kant. 

Er golden nog nauwelijks regels. Dat is 
nu rechtgetrokken, je moet natuurlijk wel 
blijven opvoeden.”

Meer ruimte
“We zijn eigenlijk vooral normaler gaan 
doen”, zegt Alice Broersma. “Dat is wel het 
motto van afgelopen jaren. Ik zou zelf ook 
hartstikke boos worden als ik alleen maar 
dingen níet mocht. We reageren nu op een 
manier die hoort bij een gewone opvoeding 
en die aansluit bij de verwachtingen van de 
maatschappij.” Renate Koning kan zich al 
niet meer voorstellen dat ze het ooit anders 

hebben gedaan. “De kinderen komen uit 
zichzelf bij ons als er wat is. Ze weten dat 
we er echt voor ze zijn. Natuurlijk gaat er 
wel eens wat stuk en is er iemand soms 
heel boos en agressief. Maar dan blijven we 
allemaal heel rustig en bieden alternatieven 
aan. Zo zwakt het weer snel af.”

Arien Storm: “We zijn meer open gaan 
praten over wat agressie met je doet. Als 
het voor een medewerker te zwaar wordt, 
is er ruimte om dat te benoemen en even 
afstand te nemen. Juist door het ervaren 
van die ruimte kunnen mensen meer 
verdragen. Dat geldt overigens ook weer 
voor de jongeren: ze weten dat ze bij 
ons terechtkunnen als het thuis even niet 
gaat. Die gedachte alleen geeft al lucht.” 

Wat is er veranderd? 
•  Van intern behandelen naar zoveel 

mogelijk thuis.
•  Van regels hanteren naar intensief 

behandelen.
•  Van opleggen naar eigen 

verantwoordelijkheid.
•  Van verbieden naar vertrouwen.
•  Van machtsstrijd naar 

gelijkwaardigheid.

Alice Broersma

Arien Storm

Renate Koning

Dirk Tol

“We zijn agressie echt anders gaan benaderen”

Het Emma Kinderziekenhuis (EKZ)…
… is het kinderziekenhuis van het Academisch Medisch 
Centrum in Amsterdam Zuid-Oost. De patiënten zijn 
afkomstig uit alle delen van het land en hebben vaak een 
bijzondere of zeldzame aandoening. Zie www.amc.nl.
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Kinderziekenhuis. De gedachte ‘agressie 
hoort er nou eenmaal bij’ maakte plaats 
voor ‘we moeten er iets aan doen’. Dit 
werd concreet vertaald in het project 
‘Omgaan met agressie’. Dirk Tol, de 
initiatiefnemer van het project: “Er was 
al een agressieprotocol binnen het AMC, 
maar dat voldeed toch niet helemaal. Zeker 
op de kinderafdeling waar ouders zo’n 
beetje de hele dag aanwezig zijn, was iets 
verfijnders nodig.” Voor de duidelijkheid: 
in de meeste gevallen is het contact met 
de ouders prettig. Dirk Tol: “Maar soms 
uiten stress en verdriet zich in frustratie en 
boosheid. Hoe voorstelbaar dat ook is, je 
kunt het niet laten gebeuren.”
Het herkennen en beïnvloeden van agressie 
staat centraal in de nieuwe aanpak. Dirk 
Tol: “Met behulp van rollenspellen zijn 
medewerkers getraind in het herkennen 
van de eerste signalen. Ook leerden ze hoe 
ze vervolgens het beste kunnen reageren.” 
Hierdoor treden medewerkers nu eerder 

de-escalerend op, waardoor het minder 
vaak uit de hand loopt.

Stoom afblazen
Een belangrijk aandachtspunt van het 
agressie-project was dat de training 
zou beklijven. Daarom zijn er naast de 
algemene training die een dag in beslag 
nam, nog twintig medewerkers in vier 
dagen opgeleid tot agressiecoaches. 
Een daarvan is senior verpleegkundige 
Marjolijn Luijten, ook de coördinator van 
de coaches. “We geven regelmatig korte 
presentaties over de verschillende vormen 
van agressie en hoe je daarmee omgaat.  
Zo fris je de kennis weer op.”

Er is nog een belangrijke verandering 
doorgevoerd: bij het bespreken van een 
patiënt wordt nu altijd gevraagd hoe het 
contact met de ouders verloopt. Marjolijn 
Luijten: “Op die manier signaleer je al 
vroeg of er gedragspatronen zijn die 

kunnen leiden tot escalatie. Is dat het 
geval, dan pushen we ouders om met 
maatschappelijk werk te gaan praten. 
Zo kunnen ze op een andere plek stoom 
afblazen dan bij het bed van hun kind.”
Als er toch een incident plaatsvindt, 
bespreekt de agressiecoach met de 
medewerker wat er precies is gebeurd. 
Marjolijn Luijten: “Ook de rol die de 
medewerker zelf heeft gespeeld, komt 
hierbij aan bod. Het is namelijk goed om  
te evalueren of je de angel er wellicht eerder 
uit had kunnen halen. Hoe je dat doet? 
Het belangrijkste is om het bij jezelf te 
houden. Zeg: ‘Ik heb er last van als u zich zo 
gedraagt.’ Dat komt minder beschuldigend 
over dan: ‘U misdraagt zich’.”

Niet top-down, maar bottom-up
Alerter zijn, de relatie met de ouders 
bespreken en in een vroeg stadium 
de-escalerend optreden, zijn dus de 

belangrijkste veranderingen. Marjolijn 
Luijten: “We hebben een zogenaamd 
stroomdiagram ontwikkeld waarin precies 
staat aangegeven hoe we omgaan met 
agressie. Als het gedrag na een eerste 
gesprek met de ouders bijvoorbeeld niet 
ophoudt, volgt er een tweede gesprek met 
het management. Daarvan maken we een 
verslag dat ook naar de ouders gaat.  
Vaak werkt dat al preventief.”

De kracht van het project ‘Omgaan met 
agressie’ is volgens Dirk Tol dat zowel 
het initiatief als de invulling vanaf de 
werkvloer kwamen. “Het verliep bottom-
up in plaats van top-down, waardoor 
het veel beter aansluit bij de praktijk. En 
het management heeft het weer vertaald 
naar algemeen beleid. Daardoor staat 
iedereen er achter. Daarnaast zorgen de 
agressiecoaches ervoor dat de aandacht 
niet verslapt. Het blijft een prioriteit.” 

Marjolijn Luijten

“Conflicten lopen 
minder snel uit  
de hand”
Marianne Bos is bedrijfsmaatschappelijk 
werker Arbodienst van het AMC. Eén van 
haar taken is de opvang van medewerkers 
die iets ingrijpends hebben meegemaakt.

“Ik merk dat medewerkers sinds het 
project ‘Omgaan met agressie’ heel 
adequaat reageren op incidenten. Het 
is veel bespreekbaarder geworden. Als 
er iets vervelends is gebeurd, worden 
de ouders direct uitgenodigd voor een 
gesprek. Het komt regelmatig voor 
dat er dan excuses worden gemaakt 
waardoor de lucht weer is geklaard. Voor 
de medewerkers zelf is de aandacht en 
steun heel belangrijk. En ouders ervaren 
het vaak als prettig dat het Emma 
Kinderziekenhuis in de onderlinge relatie 
investeert.

Het aantal meldingen van agressie is 
toegenomen en dat is een goed teken. 
Het is namelijk een signaal dat we 
agressie niet langer zien als iets wat nou 
eenmaal bij het werk hoort. Dat signaal is 
belangrijk, want vooral verbale agressie 
komt steeds meer voor. Mensen zijn 
mondiger geworden en zien het leven 
veel meer als maakbaar dan vroeger. Ze 
hebben vaak allerlei informatie op internet 
opgezocht en komen soms met heel 
experimentele therapieën aan. Ik begrijp 
dat heel goed, want je wilt als ouder 
alles op alles zetten om je kind beter te 
laten worden. Alleen is het wel belangrijk 
dat er hierbij geen grenzen worden 
overschreden. Gelukkig tonen de cijfers 
ook aan dat conflicten nu minder vaak 
uit de hand lopen, doordat medewerkers 
beter weten hoe ze ermee om kunnen 
gaan.”

Marianne Bos

“Dit extreme geval was de trigger: het moest anders”
Uit de ervaringen van het EKZ blijkt dat er drie soorten van 
agressie zijn die elk om een andere reactie vraagt.

Frustratie-agressie: Komt voort uit een gevoel van onmacht of 
boosheid. Er is behoefte om stoom af te blazen. 
Reactie: Bied een luisterend oor. Bespreek de klachten en geef 
eventuele fouten toe. Zoek samen naar een compromis of 
oplossing.

Instrumentele agressie: Komt de laatste jaren vaker voor. 
Agressie wordt hierbij ingezet om iets te bereiken. De ‘dader’ 
neemt de regie op een dreigende of dwingende manier over. 
Reactie: Geef niet toe aan het gedrag van de ander en ga niet in 
op de inhoud van de klacht. Leg een duidelijke keuze voor: óf 
het gedrag houdt op óf de toegang tot het kind wordt beperkt.

Impulsieve agressie: Komt vooral voor bij psychiatrische 
patiënten of onder invloed van drank en drugs. De 
woedeaanvallen zijn erg onvoorspelbaar. 
Reactie: Breng jezelf in veiligheid door hulp in te roepen. Maak 
de consequenties van het gedrag duidelijk.

Bovenstaande informatie is zowel gebaseerd op wetenschappelijke literatuur 

als op praktijkervaringen van het EKZ.  

Tips & Trics
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Laten we hem Hugo noemen. Een man met een licht 
verstandelijke beperking van inmiddels 36 jaar die jarenlang 

in een hopeloze situatie zat. Nadat hij eens in zijn woede 
had geprobeerd om een verpleegkundige te wurgen, waren 
zijn begeleiders bang voor hem. Hij werd van de ene naar de 
andere instelling doorgeschoven. In de GGZ-instelling waarin 
hij uiteindelijk terechtkwam nadat hij een tijd had vastgezeten, 
werd hij begeleid door maar liefst twee beveiligers en twee 
begeleiders. Maandenlang zat hij er in de separeer. Kim Spijkers 
was zijn begeleidster. “De gestelde diagnose was: psychotisch 
en een IQ van 40. Hugo mocht alleen de separeer even uit om te 
roken, de rest van de dag mocht hij niet naar buiten. Hij was snel 
overprikkeld, schreeuwde en schold veel. Ook bonkte hij tegen 
de muren. Er viel nauwelijks een gesprek met hem te voeren. 
Zelf was ik niet heel bang voor hem, maar er deden wel wilde 
verhalen over hem de ronde: iedereen wist dat hij een poging tot 
moord op zijn geweten had.”

Omdat Hugo’s situatie uitzichtloos was en er geen verbetering 
in zat, besloot zijn behandelend psychiater hulp in te schakelen. 
Hij klopte aan bij het CCE, een instelling die vastgelopen 
zorgverleners met een complexe zorgvraag helpt (zie kader 
hiernaast). Zijn vragen waren: hoe moeten we met Hugo omgaan 
en kunnen jullie hem aan een plek helpen die beter bij hem past?

Overprikkeld
Wie is Hugo, wat heeft hij nodig en hoe kunnen wij daarbij 
aansluiten? Dat was het uitgangspunt van het CCE, vertelt CCE-
coördinator Paul Vleeshouwers. “De orthopedagoog die we erbij 
betrokken, adviseerde om een communicatietest te doen en een 
onderzoek naar Hugo’s prikkelverwerking. Daaruit bleek dat 
Hugo’s gedrag weliswaar psychotisch leek, maar dat de oorzaak 
overprikkeling was. Hij zag bijvoorbeeld te 
veel verschillende begeleiders. De psychiater 
die hem onderzocht, constateerde bovendien 
een contactstoornis in het autistisch spectrum.
We begrepen dat Hugo gespannen raakte 
als zijn omgeving niet goed bij hem aansloot. Daardoor werd 
hij verbaal en fysiek agressief. In de GGZ werd hij teveel 
overvraagd.”Dat moment was echt een doorbraak, vindt Paul 
Vleeshouwers. “We kregen hoop dat het gedrag van Hugo zou 
kunnen veranderen. Als we de zorg anders zouden organiseren, 
kon het beeld dat Hugo een gevaarlijke man is wellicht worden 
bijgesteld.”

Vertrouwde gezichten
Goed kijken, luisteren en afstemmen: dat moest de kern worden 
van Hugo’s begeleiding. De casemanager van CCE zette de 

Meer over het CCE
Het Centrum voor Consultatie en Expertise 
(CCE) helpt 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.

Een nieuw thuis 
voor Hugo

uitkomst van het onderzoek om in praktische tools. Hugo’s 
begeleiders werden uitgebreid gecoacht bij het oppikken van 
Hugo’s (non-verbale) signalen: wanneer wordt het moeilijk 
voor hem en wat kunnen we dan doen? Ook werden er video’s 
gemaakt. Paul Vleeshouwers: “Op de beelden konden we  
zien dat het vaak misging in de interactie van Hugo met  
zijn omgeving. Daaruit werd duidelijk wat wel en niet werkt  
bij hem.”

De volgende stap was Hugo’s verhuizing naar de ‘comfort 
room’: nog steeds een separeer, maar met wat spullen erbij, 
zoals knuffels en een zitzak. Hij had er meer bewegingsruimte 
en mocht zelf naar de badkamer. Verder kwam er een speciaal 
‘Hugo-team’, zodat hij vaste, vertrouwde gezichten om zich 
heen had. Met behulp van foto’s van deze begeleiders, wist hij 
precies wanneer hij wie kon verwachten. Uit alles bleek dat de 
aanpak werkte: zijn agressieve buien namen af.

Bovendien werd een instelling benaderd die zorg en 
dienstverlening biedt aan mensen met een verstandelijke 
beperking. Paul Vleeshouwers: “Ons idee was dat Hugo daar 

alvast kon meedoen aan de 
dagbesteding, om te wennen 
aan een nieuwe omgeving  
en andere begeleiders.  
Zo kon hij op den duur de 

overstap maken naar de Verstandelijk Gehandicaptenzorg.  
De begeleidingscultuur en het activiteitenaanbod daar zouden 
beter bij Hugo passen.”

Humor en charme
Na een tijd te hebben meegedraaid in de dagbesteding, 
verhuisde Hugo vorig jaar naar zijn nieuwe woonplek. En daar 
gaat het prima met hem, vertelt Harm Thijssen, coördinerend 
begeleider van de groep waar Hugo woont. “Op de crisisafdeling 
hadden ze al een begeleidingslijn uitgestippeld waarmee 
wij verder konden. Hij vertrouwt ons en heeft inmiddels met 
iedereen uit ons team een klik.”

De separeer is verleden tijd. “De deur is open en daar maakt 
hij geen misbruik van. Je kunt nu beter aan hem aflezen hoe 
hij zich voelt. We zien soms ook zijn humor en hij kan zelfs 
charmant zijn. Als hij boos of verdrietig is, komt hij ons 
opzoeken. Hij heeft ons dan echt even nodig. Gaat het wat 
minder goed, dan kijken we kritisch naar wat wij anders  
moeten doen.”

Als het zo doorgaat, kan Hugo wellicht ooit zelfstandig op het 
terrein wonen. “Daar zitten nog veel stappen tussen en het kan 
nog jaren duren”, vertelt Harm. “En misschien zit het er nooit in. 
Maar we blijven altijd kijken naar wat er nog beter kan.” 

“Hugo mocht alleen de separeer  
uit om te roken”

Hij was snel overprikkeld, schreeuwde en schold.  
Er was geen land te bezeilen met GGZ-bewoner 
Hugo. Gelukkig was er een oplossing. Met behulp 
van het CCE is hij nu beter op zijn plek.

Kim Spijkers
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agreSSie iS een 
SChreeuW om hulP
Vijf jaar geleden was het nog ‘gewoon’. 
Bewoners die met deuren sloegen, 
schreeuwden, schopten, aan haren 
trokken of beten. Het personeel klaagde 
er niet over. “Er heerst wat dat betreft 
een behoorlijke machocultuur in de 
gehandicaptenzorg”, zegt regiomanager 
Jaap Brand. “Dat was hier ook zo. Over 
agressie sprak je niet, dat hoorde gewoon 
bij het werk. Er werd vaak stoer over 
gedaan, je loste het zelf wel op. Maar 
natuurlijk voelden onze medewerkers 
zich onveilig. En dat had weer een 
wisselwerking op de bewoners.”

Op de locatie Kroonheim van Adullam 
Gehandicaptenzorg in Uddel wonen 
vijftig bewoners met een complexe 
verstandelijke beperking en bijkomende 

diagnoses, zoals autisme. Ze kunnen zich 
niet altijd goed uiten of begrijpen niet hoe 
iets moet. Daardoor reageren ze soms 
onvoorspelbaar en agressief. Dat heeft 
alles te maken met onmacht en Adullam 
ziet agressie dan ook als een hulpvraag.

Rust uitstralen
Het keerpunt? De studiedag over 
agressie en veiligheid die Adullam in 
2008 organiseerde. “Die dag maakte bij 
iedereen veel los”, vertelt Marco Pouwen, 
locatiecoördinator van Kroonheim. “Dit 
was duidelijk een onderwerp waarbij 
we het nodige konden verbeteren.” Er 
werd een taakgroep agressiebeheersing 
opgezet, met Marco als voorzitter. “We 
besloten om vanuit een veiligheidsmodel 
met vier aandachtsgebieden te gaan 

werken. Met als belangrijkste item: de 
openheid om over agressie te praten. Voor 
sommige medewerkers bleek dat best 
lastig. De stoere houding van ‘agressie 
hoort erbij’ of ‘bij ons is er geen agressie, 
hoor’ was diepgeworteld.

Ook hielden we een enquête en interviews 
onder het personeel en vroegen aan alle 
locatieleiders om een plan van aanpak 
te maken: hoe gaan we de veiligheid 
verbeteren?”

Naar aanleiding van de uitkomsten rolde 
de taakgroep het anti-agressiebeleid vanaf 
2009 verder uit. De agressietrainingen, die 
ze als eerste organiseerden, bleken een 
groot succes. Marco: “Meteen na de eerste 
trainingen ging het al beter.  

De medewerkers straalden meer rust uit en dat werkte weer door op 
de bewoners. Er werden ook meteen meer incidenten gerapporteerd. In 
2009 waren er meer meldingen van agressie dan in 2008: puur dankzij 
de bewustwording. We gingen ook vaker met elkaar om de tafel zitten 
om oorzaken te achterhalen: waardoor komt het nu dat diegene niet 
goed in zijn vel zit en dit gedrag vertoont? Er is meestal een reden 
voor agressie. Bijna jarig zijn bijvoorbeeld, lichamelijke klachten of 
onduidelijkheid doordat de ene begeleider iets anders zegt dan de 
andere. Het is een schreeuw om hulp.”

Fictieve veiligheidsklep
Adullam-trainer Jan van Wincoop staat zelf een paar dagen per week 
op de groep, zodat hij weet hoe het in de praktijk werkt. Verder geeft 
hij twee keer per jaar een basistraining aan alle medewerkers. Tijdens 
de training besteedt hij uitgebreid aandacht aan de ‘veiligheidsklep’: 

een fictieve klep in jezelf die gaat klepperen als je je onveilig voelt. 
“Dat is een onbewust proces, dus begeleiders moeten leren om die 
gevoelens te herkennen. Daarvoor doen we oefeningen zoals jezelf 
naar achteren laten vallen in de groep met je ogen dicht. Zodat je wel 

Een beetje agressie tijdens het werk? Het hoort erbij als je in de gehandicaptenzorg werkt, vonden 
de medewerkers van Adullam altijd. Tot die ene studiedag in 2008, die veel bij iedereen losmaakte.

“Veiligheid kun je zelf organiseren”

Marco Pouwen

móet vertrouwen op de rest.”
Ook randvoorwaarden komen uitgebreid aan bod. 
Jan: “Autisten reageren vaak sterk op harde geluiden en 
daar kun je rekening mee houden. Net als: waar sta je 
op het moment van het conflict? Zorg dat de bewoner 
niet tussen jou en de deur staat. En geef op tijd je grens 
aan. Neem een time-out en laat een collega het even 
overnemen als je merkt dat je jezelf niet meer in de 
hand hebt.”

Verder wordt er meer dan vroeger gekeken naar 
de hulpvraag van de bewoner: waarom is hij boos? 
“Daarvoor moet je goed kunnen observeren”, legt 
Jan uit. “De agressie van een bewoner begint ergens 
en neemt dan vaak toe. We benoemen in de training 
de fases van boosheid. Als je leert om die fases te 
herkennen, kun je er beter op inspelen. Hoe krijgen 
we iemand terug naar de vorige fase? En hoe is de 
wisselwerking – hoe zit het als je zelf een slechte dag 
hebt? Door hier meer inzicht in te krijgen, kunnen 
medewerkers escalaties helpen voorkomen. Zodat ze 
uitstralen naar de bewoners: als het toch misgaat, 
kunnen wij je nog steeds helpen. Dat geeft vertrouwen.”

Fysieke technieken zijn maar een klein onderdeel van de 
training. Daar is bewust voor gekozen, aldus Jan. “We 
zijn meer van de menswaardige aanpak. Maar als het 
echt niet anders kan, zijn fysieke vaardigheden soms 
toch nodig. Daarom leren we heel zachte technieken 
aan, zodat we bewoners zo pijnloos mogelijk kunnen 
corrigeren.”

Maatwerk helpt
Voor iedere bewoner staat een ‘gebruiksaanwijzing’ in 
het zorgplan. Handig, want zo weten de begeleiders hoe 
te handelen bij escalaties. Doordat de bewoners hun 
leven lang op Kroonheim verblijven, is zulk maatwerk 
mogelijk. Jaap Brand observeert hiervoor regelmatig de 
mensen op een groep, samen met een orthopedagoge. 

“Iemand die emotioneel op het niveau van een tweejarige 
zit, reageert anders dan iemand met een emotioneel 
niveau van een zestienjarige. Ook belangrijk: hoe 
staat het met het taalbegrip van de bewoners?  

Stichting Adullam voor  
Gehandicaptenzorg…
… is een landelijke organisatie op reformatorische 
grondslag die zorg en begeleiding biedt aan zo’n 500 
mensen met een verstandelijke beperking. Instelling 
Kroonheim in Uddel is een van de locaties.
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Soms proberen ze zelf met aangeleerde woorden op een hoog 
taalniveau te praten, waardoor je ze makkelijk te hoog inschat. 
Dat kan voor onbegrip en escalaties zorgen. Al die dingen breng 
ik, samen met de orthopedagoge, per bewoner in kaart.”

Bij twee bewoners die soms bewust schoppen en slaan, heeft 
het bijvoorbeeld zin om de wijkagent te bellen die vervolgens 
langskomt. Jaap: “Dat heeft een pedagogisch effect: die blauwe 

pet maakt indruk. Bij de rest van de bewoners zou het niet 
werken, maar bij deze twee wel.”

Niet meer gewoon
Op de telefoons op de groepen werden rode alarmknoppen 
geïnstalleerd. Zo kunnen begeleiders bij nood om ondersteuning 
vragen. Marco: “Medewerkers wilden die knop eerst niet 
gebruiken. ‘Straks komt de versterking voor niks’, zeiden ze. Wij 
reageerden dan met: liever voor niks dan te laat. Er gaat grappig 
genoeg een preventieve werking uit van de alarmknop. Bewoners 
stoppen vaak al met hun gedrag als we er maar naar kíjken.”

Er is al veel verbeterd, maar ze zijn er nog niet. Zo willen ze 
een bouwproject starten voor vijf bewoners met een hoge 
prikkelgevoeligheid. Jaap: “We bedachten zelf het bloemmodel: 
een huis met de begeleiding centraal in het midden en in de 
blaadjes de bewoners. Mét prikkelreductie, zoals minder geluid. 
Zo hopen we dat agressie binnen de perken blijft. En kunnen we 
toe met drie begeleiders op vijf van deze bewoners in plaats van 
vijf op vijf.”

Ze schatten dat de agressie met vijftig tot zeventig procent is 
afgenomen ten opzichte van 2008. Harde cijfers zijn er helaas 
niet, omdat er geen echte nulmeting is gedaan. Maar de beleving 
van agressie is in ieder geval flink veranderd: het wordt niet 
meer als ‘gewoon’ gezien. “Best spannend, zo’n complete 
cultuurverandering”, vindt Jaap. “Maar uiteindelijk ging iedereen 
erin mee. We haken duidelijk aan bij iets wat onuitgesproken 
werd, maar heel erg leefde onder het personeel. Veiligheid kun je 
voor een groot deel zelf organiseren, weten we nu.” 

Tips & Trics
•  Praat open over agressie en laat iedereen 

meedenken over hoe de veiligheid beter kan.
•  Ga regelmatig met elkaar om de tafel zitten 

om de oorzaken van agressie te achterhalen.
•  Observeer een bewoner goed, zodat je 

de fases van boosheid herkent. Maak 
eventueel voor iedere bewoner een 
‘gebruiksaanwijzing’ in het zorgplan.

•  Leer je eigen grenzen herkennen en geef 
deze op tijd aan.

En nu jij!
In dit magazine staan veel tips en inspiratie over de aanpak van agressie. Nu ben je zelf aan zet om de 
volgende stappen te maken. Nog één ding: agressie aanpakken doe je samen. Dus betrek je teamleider, 
OR-lid, HR-medewerker, agressiecoach, directeur of collega erbij en ga samen aan de slag.

Dit magazine staat bol van de tips van 
organisaties die al succesvol tegen 
agressie zijn. Neem ze ter harte, bespreek 
ze en voer ze door in je eigen organisatie.

Op facebook.com/duidelijkoveragressie 
lees je het laatste nieuws en kun je 
in gesprek met collega’s over dit 
onderwerp. ‘Like’ ons en je blijft goed 
op de hoogte! Je kunt ons ook volgen 
op twitter: @overagressie

Op de volgende websites vind je de arbocatalogus van  
jouw branche:

www.arbocatalogusggz.nl  
Van de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

www.profijtvanarbobeleid.nl  
Van de gehandicaptenzorg

www.arbocatalogusjeugdzorg.nl 
Van de jeugdzorg

www.arbocatalogusvvt.nl 
Van de verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, 
kraamzorg en jeugdgezondheidszorg)

www.dokterhoe.nl  
Van de universitaire medische centra

www.betermetarbo.nl  
Van de algemene ziekenhuizen, categorale ziekenhuizen  
en revalidatiecentra

Neem de tips in dit magazine ter harte Praat mee op social media

Op www.duidelijkoveragressie.nl vind je de portal met al het campagnemateriaal.  
Dus download snel de posters en folders of vraag een toolkit aan. Alle verhalen  
in dit magazine vind je ook terug op deze portal.

Voer campagne in je organisatie

Check de arbocatalogus op het 
onderdeel agressie

www.veiligezorgiederszorg.nl 
over patiëntveiligheid in de ggz

www.jeugdzorggoedwerk.nl 
over veilig werken in de jeugdzorg

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

www.evpt.nl   
over expertisecentrum Veilige Publieke Taak

www.gezondenzeker.nl  
over de aanpak van agressieproblematiek

Lees meer over veiligheid en agressie

Jaap Brand



“  Hoe voorstelbaar 
frustratie en boosheid 
ook is, je kunt agressie 
niet laten gebeuren.”

Dirk, duidelijk over agressie


