
Omgaan met verward gedrag
Landelijk congres Veilige Zorg
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Jannie de Jong

Crisis interventor

Auteur bestseller ‘Help, ik 
word gemanipuleerd’

Trainer

Directeur agressietraining.nl



agressiehantering
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Programma
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De gebeurtenis

Dader, slachtoffer en familie

Medewerkers

Veiligheidstools

Beleid
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De gebeurtenis
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Medewerkers

Bewoners 
en familie

Organisatie
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Toename opname met 
gevorderde dementie

Personeelstekort

Het huis heeft enorme gangen 
waar bewoners van alle 

afdelingen vrij kunnen lopen

Te weinig plekken op geriatrie

In de nacht geen arts aanwezig
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dader slachtoffer
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• Dementie

• Niet meer beïnvloedbaar 
agressief gedrag

Bewoner/dader

• Verkeerde tijd

• Verkeerde plekBewoonster/slachtoffer
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Probleemgedrag van ouderen met dementie in 
verpleeghuizen varieert van agitatie en prikkelbaarheid tot 
agressie, ontremd gedrag en hallucinaties. 

Tenminste één van de symptomen komt bij 97 procent van hen 
gedurende een langere periode voor. Een kwart heeft meerdere 
symptomen tegelijkertijd. 

Bron: Roland Geelen
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DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie wil dat een 82-jarige man die 
eind vorig jaar zijn vrouw doodde in hun woning aan de Lozerlaan in 
Den Haag niet in de cel terechtkomt. 
Aan de rechtbank is maandag gevraagd de man te ontslaan van 
rechtsvervolging, omdat hij de ziekte van Alzheimer heeft en hij 
daardoor niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor doodslag. 
„De zaak is een heel droevige en kent alleen maar verliezers”, aldus de 
officier van justitie, die vindt dat de man opgenomen moet worden. 

Bron: Telegraaf 2 okt 2022
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Dader en 
familie

• Ontremd agressief 
gedrag door 
gevorderde 
dementie

Slachtoffer en 
familie

• Verkeerde 
tijd/plek

• Overlijdt na 2 
dagen aan 
verwondingen

Organisatie

• Open gesprek

• Geen 
geheimhouding



Vragen?
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Aanwezige 
medewerkers 

incident

Alle 
medewerkers 

van de afdeling
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• Opgevangen door management

• Opvang en nazorg door externe 
partner, groeps- en individuele 
gesprekken

Medewerkers die 
aanwezig waren 
bij het incident

• Een training
Voor alle 

medewerkers van 
de afdeling



Drie gesprekkenmodel
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1e gesprek

• Direct na…

• Collega

• Checklist

• 1e acties

2e gesprek

• Binnen een week

• Collega-
leidinggevende

• Wel of geen aangifte

• Schade

3e gesprek

• Na 6 wkn-3 maanden

• Trauma check

• Doorverwijzen

• EMDR
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EMDR
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3-5 
gesprekken

Je ervaring 
vertellen

Ogen volgen 
een 

bewegend 
voorwerp of 

geluid
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De training

o De situatie wordt besproken met ruimte voor ieders beleving
o Alle agressievormen worden besproken
o In een caroussel laat de acteur de deelnemers de agressievormen zien
o Zij reageren op de agressievorm met de-escalatie technieken
o In kleine groepen werken ze een case uit om te oefenen met acteur
o Veiligheidstechniek de Veilige V wordt geoefend
o Fysieke bevrijdingsgrepen worden geoefend
o De training wordt afgesloten samen met de manager, er wordt actuele 

informatie gegeven over de veiligheidstools vanuit de organisatie.
o De manager haalt informatie op over de behoeften van de medewerker
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AANPAK	VAN	ALLE	FASEN	

	
	
	

1.COMFORTZONE	 IEMAND	ER	IN	HOUDEN	DOOR	
AANDACHT,	WENSEN	TEGEMOET	KOMEN	

2.AGITATIE	 IEMAND	AFLEIDEN,	STOPPEN	MET	ADL,	
WEG	GAAN,	TERUG	NAAR	COMFORTZONE	

3.	HOGE	FRUSTRATIE	 BEGRIP,	AANDACHT,	AFLEIDING,	TROOST	
TERUG	NAAR	COMFORTZONE	

4.	WITTE	BOORDEN	AGRESSIE	(FAMILIE/
BEWONER)	
Aanhoudend	roepen	

BENOEMEN,	IK	BOODSCHAP,	
KEUZEMODEL,		
Stop	zeggen	met	het	team	

5.	VERBALE	AGRESSIE	SCHELDEN,	
DREIGEN,	INTIMIDEREN	(SEKSUEEL)	
DISCRIMINEREN	

STOP	ZEGGEN,	MET	TEAM	TESTEN	
BEINVLOEDBAARHEID,	AFLEIDEN,	
FRUSTRERENDE	HANDELINGEN	
VERMINDEREN.	

6.	FYSIEKE	AGRESSIE	KNIJPEN,	SLAAN,	
SCHOPPEN,	AAN	HAREN	TREKKEN	ENZ.	

STOP	ZEGGEN,	MET	HET	TEAM	
BEINVLOEDBAARHEID	TESTEN,	VEILIG	
WERKEN	DOOR	AFSTAND,	SAMEN	ADL	
DOEN,	AFLEIDEN,	ZO	MIN	MOGELIJK	
FRUSTRERENDE	HANDELINGEN	DOEN,	
VEILIGE	GREPEN.	



Veilige afstand
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Twee 
armlengtes

En een 
beetje



Veilige V
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Verwarde persoon

Bad guyGood guy
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Polsen pakken Haren trekken Bijten/krabben

Bevrijdingstechnieken o.a.



Vragen?
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Tools Beleid
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Als iemand uit bed komt

Als iemand de deur open 
maakt

De medewerker hoeft 
geen nachtronde te lopen
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Veiligheid van de patiënt

Volgens de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens mogen er camera's 
worden ophangen in een ziekenhuis of 
zorginstelling. De instelling moet dan 
wel kunnen aantonen dat er een 
zogenaamd 'gerechtvaardigd belang' is 
om dit te doen. 

Bron: wet Autoriteit Persoonsgegevens
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Regelmatig scholing

Eenduidige werkwijze

Camera’s

Opvang en nazorg

Melden en terugkoppeling 
meldingen
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Regelmatige 
scholing fysieke en 

mentale 
weerbaarheid

Betrokken 
manager

Opvang en 
nazorg

Camera’s

Agressie-protocol

Incident 
melding



Vragen?
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Maandelijks webinar

Artikelen in de kennisbank

Vragen? E-mail: dejong@agressietraining.nl

Kennis up to date
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