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Titel 1. UITGANGSPUNT
Uit een peiling naar de noden op het vlak van permanente vorming van het verzorgend
personeel is gebleken dat de meest gevraagde vorming die is rond "omgaan met agressie"
(72.4% van de respondenten was vragende partij) (Nota van de FOD Volksgezondheid –
Organisatie van vormingen over omgaan met agressie – Vergadering van het College van
Directeuren van de politiescholen, 14 december 2012).
Daarom heeft de FOD Volksgezondheid een oproep tot kandidaatstelling gelanceerd voor de
Belgische scholen om een vorming te organiseren inzake agressiepreventie en agressiebeheer
in ziekenhuismiddens.

Titel 2. ORGANISATIE VAN DE VORMING
De organisatie van de vorming was het voorwerp van een nota van de FOD Volksgezondheid en
oktober 2013 (Bijlage 1: Omgaan met agressie in ziekenhuizen. Voorstel van vorming.).
4 scholen hebben gereageerd op de oproep tot kandidaatstelling van de FOD Volksgezondheid
om deze vorming te organiseren:
–

–
–
–

CECOTEPE vzw, Luik, in samenwerking met 3 ziekenhuisstructuren voor de opvang van
de vorming:
• Centre hospitalier neurologique William Lennox
• Centre psychiatrique Saint Bernard
• Centre hospitalier du Bois de l’Abbaye et de Hesbaye
Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT), Genk
Provinciaal Opleidingscentrum voor brandweer, dringende medische hulpverlening en
politie (Campus Vesta), Antwerpen
Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (POV), Zedelgem

Deze vorming ging uit van het beginsel van "Train the trainer".
Ze wordt georganiseerd in 2,5 dag en werd gevolg door een halve dag debriefing.
Provinciale school
West-Vlaamse
Politieschool WPS
Campus Vesta
Antwerpen

Data basismodules
18 november: 08:15 - 16:30 en
19 november: 08:15 - 17:00
1 en 2 december: 09:00 - 16:00 en
6 januari: 09:00 - 12:00

Datum debriefing
27 mei 2015

PLOT Limburg

9 en 11 december: 09:00 - 16:00 en
6 januari: 09:00 - 12:00

nihil
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6 en 8 oktober: 09:00 - 16:00 en
9 oktober: 09:00 - 12:00
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5 mei 2015

10 en 12 november: 09:00 - 16:00 en
14 november: 09:00 - 12:00
4 en 5 december: 09:00 - 16:00 en
11 december: 09:00 - 12:00

Titel 3. DOELGROEP
Alle Belgische (algemene en psychiatrische) ziekenhuizen vormden de doelgroep voor deze
vorming.
De inschrijving voor de vorming werd afgesloten op 4 april 2014.
74 van 190 Belgische ziekenhuizen hebben aan het project deelgenomen (38%
deelnemingsgraad).
135 personen hebben zich ingeschreven voor de vorming, op een totaal van 338 potentiële
deelnemers, omdat 338 deelnemers het maximum was dat het door de FOD toegekende budget
toeliet (39% deelnemingsgraad). Dit quorum berust op een maximum van 2 tot 3 deelnemers
per ziekenhuisstructuur.

Titel 4. INHOUD VAN DE VORMING
De inhoud van de vorming werd vastgelegd door de FOD Volksgezondheid in overleg met de
scholen.
De doelstellingen van de vorming waren: Welke zijn de competentiesokkels, de vereiste
vaardigheden die de trainer/verbindingspersoon minstens moet hebben verworven op het
einde van de vorming en waarover de trainer moet waken tijdens zijn vormingstraject?
De deelnemer:
- begrijpt het beleid dat eventueel wordt gevoerd inzake agressiebeheer binnen zijn
organisatie en is in staat om een beleid te bedenken dat nodig is voor de preventie van
agressie en dat fungeert als ondersteuning voor de vorming;
- kent de juridische aspecten, is zich bewust van de ethische aspecten van het agressiebeheer
en verdiept zijn kennis van de omgevingsfactoren, de rol van de patiënten en hun
familieleden, de communicatievaardigheden en zijn eigen identiteit. Onder "identiteit"
verstaat men zowel de persoonlijkheid als zorgverstrekker als de professionele identiteit;
- kent bovendien de verschillende vormen van agressie, de explicatieve modellen en de
impact van de aanpassingsstrategieën op het agressiebeheer
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- moet, aanvankelijk, in staat zijn om te anticiperen op agressie door de risico's correct in te
schatten en door vroegtijdige signalen op te sporen. Vervolgens moet hij elke vorm van
agressie waarmee hij te maken heeft op zijn werkplek, begrijpen. Dat agressiebeheer moet
zo zijn dat zij de veiligheid en het welzijn van alle betrokken partijen maximaliseert en elke
vorm van schade voor alle betrokken partijen minimaliseert. Daarom is de
trainer/verbindingspersoon in staat om, binnen het kader van de juridische en ethische
beginselen, de lichamelijke en niet-lichamelijke interventietechnieken, de
dwangmaatregelen en/of de noodprocedures die de omstandigheden vereisen, maar altijd
door de patiënt en de beoefenaar van de verpleegkunde te beschermen tegen lichamelijke
schade.
- weet wat hij terecht kan als hij psychosociale ondersteuning nodig heeft na een daad van
agressie en weet ook op een integere manier te reageren als collega-zorgverstrekker en
eventueel te melden als een collega problemen ondervindt na een geval van agressie;
- is in staat, na afloop van de vorming, om aan de volgende groep van
trainers/verbindingspersonen de cursussen door te geven zodat de vaardigheden die hij
verwerft op een pedagogische manier worden aangeleerd en doorgegeven. Daarom gebruikt
hij zijn ervaring en zijn terreinkennis in het kader van het didactische programma;
- is bereid en in staat om zijn ervaringen en lessen op het terrein te delen met zijn collega'szorgverstrekkers – inclusief die van andere ziekenhuizen – rekening houdend met en met
respect voor het beroepsgeheim. Hij neemt op een constructieve manier deel aan alle
initiatieven die buiten het netwerkkader vallen, zoals de debriefingdagen en de forums voor
uitwisseling van informatie en ervaringen met het oog op een collectief leerproces.
De beschrijving van de thema's die tijdens de vorming aan bod komen, is als volgt:
Dag 1

•

STRUCTURELE ASPECTEN
- uitvoering van een analyse van de behoeften op institutioneel

vlak
•
•
•
•
•
•
enz.
•
•
•
•
•
•

- bestaan van een institutioneel strategisch plan
COÖRDINATIEASPECTEN
JURIDISCHE ASPECTEN
ETHISCH ASPECT
ORGANISATORISCHE CONTEXT
- beleid en protocollen
CONTEXTUELE FACTOREN
THERAPEUTISCHE OMGEVING
- infrastructuur, uurregeling, interpersoonlijke factoren, team
PATIËNTENPOPULATIE
ROL VAN DE PATIËNTEN (EN VAN DE FAMILIELEDEN)
COMMUNICATIEVAARDIGHEDEN
IDENTITEIT
- persoonlijkheid en professionele identiteit van het personeel
AGRESSIEBEHEER
THEORETISCHE CONTEXT
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- omschrijving, vormen, explicatieve modellen, impact van de
aanpassingsstrategieën op het agressiebeheer
Dag 2
• RISICO-EVALUATIE EN -BEHEER
- relaties van de patiënt, biologische, gedragsgerelateerde en
omgevings- en interactiefactoren
• DETECTIE VAN VROEGTIJDIGE SIGNALEN
- percepties, gedachten en gedragingen van de patiënt
• NIET-LICHAMELIJKE INTERVENTIETECHNIEKEN
- verbale en niet-verbale de-escalatietechnieken
• LICHAMELIJKE INTERVENTIETECHNIEKEN
- om uit een gevaarlijke situatie te geraken of om de agressor te
controleren
• DWANGMAATREGELEN
- observatie, isolement, bepaling en gebruik van geneesmiddelen
• BESCHERMING VAN DE PATIËNT EN VAN DE VERPLEEGKUNDIGE TEGEN
LICHAMELIJKE SCHADE
• NOODPROCEDURES
- oproep voor interne en externe bijstand
• OPVOLGINGSVERZORGING
- omgaan met choquerende voorvallen
Dag 3 (1/2
• METHODE EN BELEID
dag)
• DIDACTISCH PROGRAMMA
- didactische werkvormen die aanleunen bij het beginsel van
"train the trainer"
• BELEIDSONDERSTEUNEND PROGRAMMA
- organisatie van de vorming binnen het ziekenhuis zodat ze
ondersteund wordt door het beleid

Titel 5. EVALUATIEPROGRAMMA
Er werden verschillende evaluatievragenlijsten verstuurd en/of verdeeld:
1. Een vragenlijst bestemd voor de ziekenhuisbeheerders om een stand van zaken op te
maken op het vlak van agressiebeheer binnen de ziekenhuisstructuren.
Vragenlijst Beheerder Tijdstip 0 (Bijlage 2)
2. Een vragenlijst bestemd voor de deelnemers aan de vorming om een stand van zaken
op te maken van hun kennis van de middelen die binnen hun instelling uitgerold zijn op
het vlak van agressiebeheer.
Vragenlijst Deelnemer Tijdstip 0 (Bijlage 3)
3. Een vragenlijst rond de tevredenheid van de deelnemers aan de 2,5 dagen vorming werd
uitgedeeld.
Vragenlijst tevredenheid van de deelnemers aan de 2,5 dagen vorming (Bijlage 4)
4. Een vragenlijst na de halve dag debriefing, werd ingevuld door de trainers.
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Vragenlijst na de halve dag (Bijlage 5)
5. De vragenlijsten "beheerder tijdstip 0 en deelnemer tijdstip 0" werden herhaald 6
maanden na de vorming om enerzijds de evolutie van de ziekenhuisstructuur en
anderzijds de betrokkenheid van de deelnemers bij die evolutie op te volgen.
Vragenlijst Beheerder tijdstip 1 (Bijlage 6)
6. Vragenlijst deelnemer tijdstip 1 (Bijlage 7)
7. De trainers konden eveneens hun feedback geven na afloop van het
vormingsprogramma.
Evaluatievragenlijst trainers (Bijlage 8)
U vindt de vragenlijsten als bijlage.
De vragenlijsten tijdstip 0 (beheerders en deelnemers) werden verwacht tegen 31 november
2014.
De vragenlijsten tijdstip 1 (beheerders en deelnemers) werden verwacht tegen 5 november
2015.
De vragenlijsten over de tevredenheid van de deelnemers werden tijdens de vergadering
uitgedeeld.

5.1. Vragenlijst Beheerder Tijdstip 0
5.1.1. Beschrijvende resultaten
15 nederlandstalige ziekenhuizen en 16 franstalige ziekenhuizen hebben geantwoord.
5.1.1.1. Van de 16 franstalige ziekenhuizen
Vragenlijst
Beheerder Tijdstip 0 (1)
Beleid inzake agressiebeheer
binnen de instelling, ingebed
in het strategisch plan
Beleid inzake risicopreventie
en -analyse
Soort beleid inzake
risicopreventie en -analyse

Van de 16 Franstalige ziekenhuizen
Aantal betrokken ziekenhuizen (ja)
10

Percentage (%)
62.5

13

81.25

1. Kinney - Bezoek aan de werkplekken Incidentenfiche
2. Vragenlijst risicoanalyse bij opname – de rest is in
opmaak
3. In het kader van een globaal preventieplan
4. Actieplan CPBW
5. Overzicht van de incidenten om de preventie te
verbeteren
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6.
Analyse van werkposten met specifieke risico's;
algemene psychosociale analyse die onder meer de
agressie van derden dekt
7. Vormingen, debriefing
8. Analyse van de incidenten
9. Déparis - Risicoanalyse en debriefing
10. Safety
11. Vormingen, debriefing
12. Groep voor analyse van accidenten, incidenten
en risico's
13. SOBANE en SDGRAO strategie
Preventiemiddelen waarover
ze beschikken:
o Een bemiddelingsdienst voor 6
het personeel?
8
o Een preventieadviseur voor
4 (externe dienst)
de psychosociale belasting?
o Een bemiddelingsdienst voor 12
het ziekenhuis?
o Een procedure inzake
7
agressiebeheer ten behoeve
van het personeel?
o Een tolkdienst?
5
o Een bewakingsdienst?
10
o Andere:…
nihil
Registratie van de daden van
9
agressie
2011
 174 op 5 ziekenhuizen
 Minima: 7
 Maxima: 105
 Of een gemiddelde van 34.8 gevallen per jaar
2012
 253 op 5 ziekenhuizen
 Minima: 3
 Maxima: 141
 Of een gemiddelde van 50.6 gevallen per jaar
2013
 184 op 6 ziekenhuizen
 Minima: 3
 Maxima: 73
 Of een gemiddelde van 30.6 gevallen per jaar
2014
 578 op 7 ziekenhuizen
 Minima: 3
 Maxima: 424
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Interne vorming rond
agressiebeheer
De organisator

Duur van de vorming per
agent

Mening over het beginsel
"Train the trainer"
Andere thema's met het
beginsel "train the trainer"
Onderwerpen
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 Of een gemiddelde van 8.5 gevallen per jaar
11

68.75

 Verantwoordelijke permanente vorming - artsen
 Via externe consultant, algemene vorming
inzake communicatie
 CFIP in 2010 CRIM CONTROL in 2012-2013
 Mevrouw Elise Bajart, trainer
 Crime Control
 Externe trainer
 Bluemind en interne trainers (4X)
 Institutionele psychologen en specialisten van
het 'Centre hospitalier psychiatrique' ("CAMP"
vorming)
 Operator van de externe vorming: Bluemind en
Isosl
 4 uur (1X)
 1 dag (3X)
 2 dagen (4X)
 3 dagen (4X)
 4 dagen (1X)
 nihil (3X)
 Interessant 12X
 Twijfelachtig 2X
 nihil 2X
9

56.25

 motivatiegesprek  alles wat kan worden opgenomen in het kader
van een permanente vorming
 wetgeving, informatica
 brand
 AMU, alle intern aangeboden vormingen
 Beheer
van
de
hiërarchische
lijn
(vorming/informatie) 2.psychosociale risico's

5.1.1.2. Van de 15 nederlandstalige ziekenhuizen
Vragenlijst
Beheerder Tijdstip 0 (1)
Beleid inzake agressiebeheer
binnen de instelling, ingebed
in het strategisch plan

Van de 15 Nederlandstalige ziekenhuizen
Aantal betrokken ziekenhuizen (ja)
12
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Beleid inzake risicopreventie
en -analyse
Soort beleid inzake
risicopreventie en -analyse
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12

80

1. Prisma, Sire, HFMEA
2. Preventiebeleid: interne visie (visietekst)
omtrent het thema 'Omgaan met agressie' met
de focus op preventie - opleidingsvormen voor
het personeel in de zorg (2-daagse interne
opleiding met de focus op preventief werken
met onder andere leren werken met het
crisisontwikkelingsmodel, signaleringsplannen
en het hanteren van verbale de-escalatie
technieken + kortdurende opleidingen in kader
van fysieke beheertechnieken) - aangepaste
opleiding (op aanvraag) voor medewerkers in de
zorgondersteuning - Interne Multidisciplinaire
Adviesgroep 'omgaan met agressie' + een
werkgroep
(24
verpleegkundigen)
projectmatige werking om agressie-incidenten
te
verminderen
(huidig:
prospectieve
risicoanalyse bij afzonderingen) - intern 'meld en
leersysteem'
waar
agressie-incidenten
geregistreerd, opgevolgd en indien nodig
geanalyseerd worden
3. Conform de welzijnsreglementering en verder
geïnspireerd door OHSAS 18001.
4. We organiseren interne opleidingen met de
focus op agressiehantering en preventie van
agressie. Hiernaast maken we gebruik van een
veiligheids-managementsysteem (VMS- I-prova)
met een ingebouwde 'staff observation
aggression scale' (SOAS).
5. ALGEMENE RISICOANALYSE PER AFDELING
6. Stuurgroep omgaan met agressie - momenteel
bezig met ontwikkeling van instrumenten zoals
risicotaxatie
7. Curatieve procedure is aanwezig en gekend; als
preventiebeleid is er destijds deelgenomen aan
FOD-initiatief "houd het hoofd koel!"; posters
zijn opgehangen en nog aanwezig, en werd er
gesensibiliseerd op de verschillende diensten. /
preventief
beleid:
toegangscontrole
en
camerabewaking; daarnaast opleiding voor
spoedgevallendienst: "hoe reageren op een
agressieaanval"
8. Risicogevoelige plaatsen/diensten
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Preventiemiddelen waarover
ze beschikken:
o Een bemiddelingsdienst voor
het personeel?
o Een preventieadviseur voor
de psychosociale belasting?
o Een bemiddelingsdienst voor
het ziekenhuis?
o Een procedure inzake
agressiebeheer ten behoeve
van het personeel?
o Een tolkdienst?
o Een bewakingsdienst?

o Andere:…
Registratie van de daden van
agressie
2011
2012
2013
2014
Interne vorming rond
agressiebeheer
De organisator

Aantal gevormde personen
per jaar
Duur van de vorming per
agent

openbare instelling

7
+ 2 (extern)
9
+ 3 (extern)
10

46.6
13.3
60
20
66.6

10

66.6

8
11
ACT-therapie / opleidingssessies
Coach agressie
Stuurgroep
14

53.33
73.33

952/ 9 ziekenhuizen
1842/11 ziekenhuizen
2365/11 ziekenhuizen
2669/11 ziekenhuizen
14

105
167
215
242
93.3

93.3

1.
2.
3.
4.

Externe preventiedienst Provikmo
Crime control
7 verpleegkundigen + 1 stafmedewerker
Gespecialiseerde
psychiatrisch
verpleegkundigen en een stafmedewerker die
ervoor opgeleid zijn
5. Referentieverpleegkundigen
6. Psychiatrische verpleegkundigen
7. Diverse o.a. Preventieadviseur
8. Diverse externe trainers
9. Externe verpleegkundige
10. Psycholoog die ook de opleidingssessies fysieke
technieken geeft
11. Rampenmanagement
12. Stuurgroep Agressie
13. Verschillende lesgevers
14. Tim Rypens
 6 tot 300 personen
 1 uur: 2
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Mening over het beginsel
"Train the trainer"
Andere thema's met het
beginsel "train the trainer"
Onderwerpen
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 2 uur:1
 3 uur:2
 4 uur:2
 Tussen 2 en 8 uur: 1
 1 dag: 1
 9 uur:1
 2 dagen: 2
nihil
11
 Stressbeheersing, communicatiebeleid
 Dit is een goed principe voor elke
training/opleiding;
de
trainer
dient
geloofwaardig over te komen, dit kan enkel als
hij goed geïnformeerd is omtrent het
betreffende onderwerp.
 Tal
van
zorginhoudelijke
topics
(suïcidepreventie,
vrijheidbeperkende
maatregelen, behandelplanning enz.)
 Psychosociaal welzijn op het werk
 Allerhande
 Medewerkers agressie leren te voorkomen
 Communicatievaardigheden
 Opleidingen in kader van: suïcidepreventie,
KOPP-problematiek
 RKP, herstelvisie, EHBO, nieuwe medicatie
 Bij verpleegtechnische thema's
 Hef- en tiltechnieken

5.1.2. Conclusies
31 van de 74 ziekenhuizen die bij de aanvang van het project waren geregistreerd, hebben
geantwoord op de enquête.
62% van de Franstalige ziekenhuizen beschikt over een beleid inzake de aanpak en de preventie
van agressie, vergeleken met 80% voor de Nederlandstalige deelnemende ziekenhuizen.
Binnen de preventiemaatregelen gebeurt de registratie van daden van agressie in 56% van de
Franstalig ziekenhuisstructuren, vergeleken met 93% aan Nederlandstalige kant, terwijl het hier
gaat om een wettelijke bepaling.
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Er wordt een toename genoteerd van de registratie van de handelingen van agressie in de
Nederlandstalige ziekenhuizen tussen 2011 en 2014, van gemiddeld 105 agressieve
handelingen per jaar (in 9 ziekenhuizen) naar 242 (in 11 ziekenhuizen).
Een vorming inzake preventiebeheer wordt georganiseerd in 68,7% van de Franstalige
ziekenhuizen vergeleken met 93% aan Nederlandstalige kant. Deze vorming wordt
georganiseerd door interne personeelsleden of door externe consultants.
De duur van de vorming varieert van ziekenhuis tot ziekenhuis, van 1 uur tot 4 dagen per agent
per jaar.

5.2. Vragenlijst Deelnemer Tijdstip 0
5.2.1. Beschrijvende resultaten
5.2.1.1. De Franstalige ziekenhuizen
Kerngegevens
Beschrijving van de Franstalige populatie:
- 38 deelnemers, waaronder een niet-leesbare vragenlijst: de steekproef bestaat dus uit
37 vragenlijsten
- 11 vrouwen en 26 mannen
- de functies van de deelnemers
o gebrevetteerde verpleegkundige: 2
o bachelor in verpleegkunde:
5
o hoofdverpleegkundige:
8
o patiëntenorganisatie:
4
o preventieadviseur:
7
o andere:
10 (waaronder 1 adjunct van de
verzorgingsdirectie)
- Het opleidingsniveau van de deelnemers
o brevet:
2
o bachelor:
15
o master:
11
o andere:
6
o niet meegedeeld:
1
- 25 personen volgden eerder al een vorming inzake agressiebeheer. Deze vorming
duurde tussen 6 uur en 144 uur, verspreid over 9 jaar.
Vragenlijst voorafgaand aan de vorming in preventie en beheer van agressie in het ziekenhuis
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Kennis van hun instelling
Het aantal deelnemers dat weet dat ze een beroep kunnen doen, om een geval van agressie
aan te pakken, binnen hun instelling op:
- een persoon:
28
- een structuur:
14
- een procedure:
14
- tools:
17
De vermelde personen zijn:
o
collega's, hoofdverpleegkundige, referentiepersonen (psycholoog, psychiater,
nursing)
o
veiligheidsagenten – interne versterking (verzorgingsteams) - ordediensten psychiater van wacht – nursing van wacht
o
vraag naar hulp verzorgingseenheden
o
deurwachters, vertrouwenspersonen
o
collega, verantwoordelijke, vertrouwenspersoon, bewakingsagenten
o
bewakers, een collega
o
collega, hiërarchie
o
bewaker / ordedienst
o
veiligheidsdienst, psychiater van wacht
o
bewakingsagent, algemene directie, vertrouwenspersoon, lokaal voor geslagen
vrouwen enz.
o
IDPB voor feiten van derden of dienst kwaliteit bemiddeling; externe psychosociale
preventieadviseur voor interne feiten
o
via tel 9500
o
CAMP-referenten, verantwoordelijke veiligheid en preventie
o
kernteam
o
verpleegkundige diensthoofd, directeur van de vestiging
o
leden van de cel ABS
o
HR, IDPB
De vermelde structuren zijn:
o
afzondering
o
Externe Dienst voor Preventie op het Werk
o
human resources, vakbond, arbeidsgeneesheer enz.
o
IDPB/veiligheid
o
bewakers, stewards, politie
o
medische directie, bemiddelingsdienst
o
IDPB voor feiten van derden of dienst kwaliteit bemiddeling; externe psychosociale
preventieadviseur voor interne feiten
o
aangifte AIR
o
cel ABS
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opvolging door psycholoog

De vermelde procedures zijn:
o
afzonderingsprocedure (in extreme gevallen)
o
procedure om een beroep te doen op interne en externe versterking - procedure om
een beroep te doen op de nursing van wacht, de psychiater van wacht
o
gids met goede praktijken inzake afzondering
o
intern noodoproepnummer en van politie
o
omgaan met geweld op de werkplek
o
al dan niet formele klacht
o
kwaliteitscel
o
procedure van vrijheidsberoving, sedatieprocedure
o
oproepnummer
o
oproep geweld
o
oproep SOS hulp, interne procedures
o
oproep *333, mobilisatie van een interventieteam
o
oproep SOS via telefoon, aangifteprocedure
o
aangifteprocedure
De deelnemers (37) vinden hun kennisniveau inzake agressiebeheer vóór de vorming:
- geen kennis: 1
- beperkt:
15
- vrij goed:
19
- uitstekend:
1
- 1 niet meegedeeld
De deelnemers vinden het belang om hierover informatie te krijgen als volgt:
- niet belangrijk:
0
- weinig belangrijk:
1
- nogal belangrijk:
10
- zeer belangrijk:
25
- 1 niet meegedeeld
De deelnemers hebben weet van:
- een institutioneel preventiebeheer inzake agressiebeheer:
o ja: 19
o nee: 18
- een institutionele vorming inzake agressiebeheer:
o ja: 18
o nee: 15
o niet meegedeeld: 4
- een registratie van agressieve handelingen in hun instelling:
o ja: 25
o nee: 9
o niet meegedeeld: 3
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De deelnemers ramen het aantal daden van agressie in hun beroepsomgeving tussen 0 en 40
per maand.
Kennis van het fenomeen 'agressie' door de deelnemers
Volgens alle deelnemers kan agressie verschillende vormen aannemen. De vermelde vormen
van agressie zijn:
- verbaal
- lichamelijk
- mentaal
- gedragsgerelateerd
- bedreigingen ten aanzien van personen, van materieel
- geweld
- rechtstreeks of onrechtstreeks
- oppositionele passiviteit
- aan agressieve toon, agressieve gebaren, pesterijen
- emotioneel, rationeel, pathologisch
- agressie door frustraties.
De vermelde bronnen van agressie zijn:
- omgeving, symptomatisch, relationeel
- frustratie – gebrek aan informatie - pathologie – gebrekkige therapietrouw gebruik (verdovende middelen)
- onbegrip, angst, wanen
- eisen van de patiënten, de families, gebrek aan communicatie, kwaliteit van de
communicatie, interne organisatie
- wat iemand meemaakt, vrees, de ziekte, de opvoeding
- stress, relatieve incompetentie van de gesprekspartner enz.
- gebrek aan luisterbereidheid, aan samenwerking, onbegrip
- geen oplossing kunnen bieden
- angst, het onbekende
- stress, dronkenschap/drugs
- niet akkoord gaan, pesterijen …
- gebrek aan begrip of andere doelstellingen
- agressie tussen collega's bij een stoornis of een gebrekkige kennis van
andermans werk
- demente patiënten
- context, communicatie
- de eerste benadering van de persoon
- respect voor de regels
- wachttijd
- ontevredenheid
- identificatie van een reëel gevaar of een gevaar dat als dusdanig wordt ervaren,
omgeving (gezin, maatschappij, architecturaal enz.), beperking verbonden aan
het ziekenhuis, aan de instelling enz.
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De deelnemers (37) vinden hun niveau van kennis over de vormen en de bronnen van agressie,
vóór de vorming:
- geen kennis:
1
- beperkt:
14
- vrij goed:
21
- uitstekend:
1
De deelnemers vinden het krijgen van informatie hierover:
- niet belangrijk:
0
- weinig belangrijk:
1
- nogal belangrijk:
11
- zeer belangrijk:
25
Omgaan met agressie
De deelnemers hebben een kennis van de tools en methoden om agressie te VOORKOMEN:
- ja:
25
- nee:
7
- niet meegedeeld:
5
De vermelde tools en methoden om agressie te voorkomen zijn:
- niet-gewelddadige communicatie, ondersteunend gesprek
- begeleiding – werken aan de teamcoherentie en teamcohesie (pluridisciplinaire
vergaderingen, supervisies enz.), bemiddeling, families
- CAMP
- debriefingtool
- kwaliteit van de feedback/gesprekspartner
- assertiviteit
- luisterbereidheid/dialoog
- herformulering (bewakingsagent)
- PNL
- met demente patiënten, chemische "dwangbuis"
- vermijdingsgedrag, aanwezig kader
- beelden van de incidenten
- ondersteuning voor de vormingen inzake stress en agressie (Bluemind)
- uiteenlopende vormingen
- procedure inzake afzondering, evolutieschaal voor de crisis
- technische middelen (toegangscontrole, camera's, videofonie), menselijke
middelen (bewaking, bemiddelingsdienst), organisatorische middelen
(regelmatige vormingen, regels voor uitzonderlijk bezoek)
- dialoog.
De deelnemers hebben kennis van de tools en methoden om met een toestand van agressie
OM TE GAAN:
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nee:
niet meegedeeld:
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25
7
5

De vermelde tools en methoden om met een geval van agressie om te gaan:
- gedrags-gerelateerd: neutrale houding
- relationeel: lichamelijke relativering "Holding"+ visueel en verbaal contact
- CNV - CAMP - begeleiding
- interne bewakingsdienst, politie
- een collega, een verantwoordelijke, een bewaker roepen
- luisterbereidheid, gebaren (stem, kalmerende gebaren, glimlach enz.)
- een rustige toon aannemen, de persoon proberen tot rede te brengen,
hem/haar zeggen dat hij/zij agressief begint te worden en dat je dat niet duldt,
hem/haar vragen om buiten te gaan en te kalmeren, niet tonen dat je onder de
indruk bent, voet bij stuk houden
- controleren / kaderen / observeren
- luisteren/in dialoog gaan
- sedatie, lichamelijke beheersing, afzondering
- zelfverdediging (bewakingsagent)
- indien patiënt ==> bedwingen
- ofwel je kalm houden, ofwel een beroep doen op een medische of andere
overheid (bewaker)
- de context verlaten, tijd nemen, herformuleren, herkaderen
- zelfverdediging binnen veiligheidsperimeter
- ondersteuning voor vorming stress en agressie (Bluemind)
- luisterbereidheid, team, time-out, afzondering enz.
- interne procedure voor begeleiding
- verwelkomende verzorgende houding, agressie niet met agressie
beantwoorden, antwoorden op het probleem van de persoon, preventieve
lichamelijke houding aannemen
- vorming 'hoe omgaan met agressie'
- bewaking
- dialoog, dwangmiddelen, beheersingstechnieken, overleg en medicatie.
De deelnemers hebben een kennis van de tools en methoden om IN TE STAAN VOOR DE
OPVOLGING van een geval van agressie:
- ja:
25
- nee:
7
- niet meegedeeld:
5
De vermelde tools en methoden om een geval van agressie op te volgen zijn:
- dialoog, bevraging, invraagstelling en teamvergadering
- voor het personeel: mogelijkheid van interne psychologische ondersteuning of
via de API (Cellule d'Aide aux intervenants) arbeidsgeneeskunde –
preventieadviseur psychosociale belasting
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register afzondering, verpleegkundige en psychiatrische opvolging, debriefing
afzondering
vertrouwenspersoon, derden-register
arbeidsgeneeskunde
oproep politie, uitsluiting, bestand DVA (schade/diefstal/agressie)
psychologische ondersteuning als het slachtoffer de agressie heeft aangegeven
en erom vraagt
opvolging van de incidenten geval per geval en graad van tolerantie
CAMP referenten
debriefing binnen het team en met de patiënt
bemiddelaar
goede samenwerking met de politie
verpleegkundig dossier, fiche voor afzonderingsbewaking/bedwinging, fiche
ongewenst voorval.

De gemelde gevolgen die de agressie kan hebben op de agenten zijn:
1. op lichamelijk vlak
- kneuzingen, arbeidsongeschiktheid
- verwondingen - arbeidsongeval - functionele ongeschiktheid enz.
- laesies met of zonder gevolgen
- slagen
- vermindering van de productiviteit als gevolg van een vermoeidheid te wijten
aan de "posttraumatische" verwerking van de agressie
- lichamelijke symptomen, buikpijn
- wonden, kneuzingen, breuken
- een persoon slaan
- diverse ernstige verwondingen, recentelijk had een agent een ribfractuur +
polsfractuur
- angst, teruggetrokken houding
- verminderde autonomie
2. op mentaal vlak
- trauma, angst, bevreesdheid, verlies aan vertrouwen
- posttraumatische stress – burn-out - vrees - angst - slaapproblemen enz.
- frustratie
- verlies aan vertrouwen, vrees om terug te keren naar de plek van de agressie
- depressie, angst, vrees voor bepaalde personen of situaties, bitterheid,
stigmatisering van een bepaald type personen. Lichamelijke symptomen,
buikpijn
- angst/stress, burn-out, demotivatie
- zelfdoding
- een persoon naar beneden halen
- mentale gevolgen
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uitputting, stress

3. op materieel vlak
- gebroken bril enz.
- eventuele verandering van omgeving
- geldverlies
- een beroep moeten doen op externe hulp omdat men niet meer in staat is te
zorgen voor een gehandicapte echtgenoot en het gezin
- indirect verlies (verzekeringen)
- kapotte kledij of accessoires (bril enz.)
- werkverzuim
- kostprijs van het werkverzuim.
De deelnemers (37) vinden hun kennis inzake het OMGAAN met agressie, vóór de vorming als
volgt:
- geen kennis:
2
- beperkt:
15
- vrij goed:
16
- uitstekend:
2
- niet meegedeeld:
2
De deelnemers vindt het belang van informatie over het onderwerp als volgt:
- niet belangrijk:
0
- weinig belangrijk:
1
- nogal belangrijk:
12
- zeer belangrijk:
23
- niet meegedeeld:
1

Regelgevende en ethische aspecten van het agressiebeheer
De deelnemers (37) vinden hun kennisniveau over het juridische kader vóór de vorming als
volgt:
- geen kennis:
2
- beperkt:
15
- vrij goed:
16
- uitstekend:
2
- niet meegedeeld:
2
De deelnemers vinden het belang om hierover informatie te krijgen als volgt:
- niet belangrijk:
0
- weinig belangrijk:
1
- nogal belangrijk:
12
- zeer belangrijk:
23
- niet meegedeeld:
1
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De deelnemers (37) vinden hun kennisniveau over de ethische en deontologische implicaties
vóór de vorming als volgt:
- geen kennis:
2
- beperkt:
15
- vrij goed:
16
- uitstekend:
2
- niet meegedeeld:
2
De deelnemers vinden het belang om hierover informatie te krijgen als volgt:
- niet belangrijk:
0
- weinig belangrijk:
1
- nogal belangrijk:
12
- zeer belangrijk:
23
- niet meegedeeld:
1

Methode en beleid inzake vorming
De deelnemers vinden, vóór de vorming, hun competentieniveau om hun kennis inzake
agressiebeheer, door te geven als volgt:
- geen kennis:
1
- beperkt:
17
- vrij goed:
15
- uitstekend:
4
Volgens de deelnemers zijn dit de middelen die de instelling moet ontwikkelen om te kunnen
omgaan met agressie:
1. Architecturaal
- individualiteit van de patiëntkamers, toegang tot een alternatieve zone voor de
afzonderingskamer
- inrichting van afzonderingskamers
- ruimte en bevordering van circulatie van de patiënten, activiteitenruimten
- camerabewaking, aangepaste lokalen en aangepaste werkposten
- parlofoon aan de ingangen van de units
- aangepast lokaal voor de opvang van patiënten met delirium … letten op de
invulling van "aangepast": zonder risico om zich te verwonden, met respect voor
de persoon, met het nodige medische toezicht … geen sinecure!
- goede signalisatie
- onthaaldesks met geblindeerd glas voor de spoedopname, de psychiatrie en het
centrale onthaal,
- ruimere gebouwen, beter aangepast aan de doelgroepen, aan de nieuwe
personeelsleden
- meer afzonderingsmogelijkheden en levering van het gepaste materieel.
2. Organisatorisch
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-

verplichte vorming voor iedereen
voldoende personeel namiddag, 's nachts en in het weekend
tijd besteden aan de essentie: de zieke
tijd voor opvang, verwerking van conflicten door mensen die bij dat conflict
betrokken zijn
- een beter inzicht mogelijk maken in de gevolgen van een agressie door alle leden
van de hiërarchie en een handvest voor goede relaties tussen het personeel
opstellen
- de hiërarchische lijn betrekken
- bewakingsronden
- invoering van procedure
- beheer van de permanente vorming ter zake
- goede communicatie
- heldere procedures, oprichting van een comité dat minstens vier keer per jaar
vergadert
3. Menselijk
- oproep voor instellingsinterne en -externe trainers
- CNV voor het hele personeel – vorming inzake relationele en lichamelijke aanpak
van agressie/geweld
- voldoende omkadering, nood aan referentiepersonen
- vorming, ondersteuning, preventie, aanpak van problematische toestanden
- meer zichtbaarheid geven aan de bijstandsmensen
- contactpersoon
- persoon opgeleid in agressiebeheer
- interne vorming
- de teams beter opleiding op het vlak van assertieve communicatie, iedereen
leren zich uit te drukken zonder vorm van agressie
- coaching op het terrein met de agenten tijdens interventies
- aanwezigheid van bewaking 24u/24
- tijd om te luisteren
- coherentie en cohesie
- gekwalificeerd en voldoende personeel
4. Materieel
- aangepaste zaal (tapijt), pedagogisch materieel
- veiligheid van de werknemers (oproep voor bijstand, beveiligende dienst,
aangepaste afzondering)
- een leaflet maken met tips enz.
- een preventieboekje ter beschikking stellen en pictogrammen hangen aan de
loketten
- aangepast en getest materieel inzake werkzaamheid/gebruik
5. In de tijd
- inbegrepen in de werkuren
- denken op de lange termijn, agressie is het resultaat van een heel proces; dat
geldt ook voor het voorkomen van agressie
- continue vorming
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6. Andere
- toestanden van agressie erkennen en de steun krijgen van de directies om deze
te voorkomen en op te lossen.
Volgens de deelnemers zijn dit de middelen die de instelling moet voorzien om te kunnen
instaan voor de vorming op het vlak van agressiebeheer:
1. Architecturaal
- aangepaste lokalen volgens de aanpak: theorie en praktijk
- terbeschikkingstelling van een discrete en comfortabele vertrouwensplek
- vergaderzaal die is aangepast aan het aantal deelnemers
2. Organisatorisch
- programmatie van een dag (minimum een halve dag) binnen de werkuren,
mogelijkheden om verschillende vormen van aanpak te bespreken
- werktijd vrijmaken voor de vorming
- ervoor zorgen dat het personeel en de trainers vrij zijn
- vorming van de deelnemers binnen de werkuren en doelgroep wordt
uitgenodigd of zelfs verplicht
- betrokkenheid van de hiërarchische lijn
- beter omschreven en beter verspreide procedures
- autonomie
- uurregeling die voor iedereen goed uitkomt.
3. Mensen
- een externe interveniënt plus een interne interveniënt (ex: acteur voor
rollenspellen en enscenering)
- ervoor zorgen dat de deelnemers zich op tijd kunnen vrijmaken
- de nodige vormingen mogelijk maken
- animatie in binoom
- gekwalificeerd personeel, belevenissen en competenties delen, beschikbaarheid
en supervisie.
4. Materieel
- pedagogisch materieel (ex: projector voor Power Point, algemene vragenlijst
enz.)
- didactisch materieel
- comfortabel lokaal, drankjes en hapjes
- een overheadprojector, een micro, stoelen en tafels
- hardware en software
- aangepast vormingslokaal
- specifieker materieel (anti-agressiedekking bijvoorbeeld)
5. In de tijd
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mogelijkheden van continuïteit in de vorming + prioritaire toegang tot de
vorming voor alle nieuwe interveniënten of medewerkers
tijd vrijmaken, planning kunnen anticiperen
agenten tijdelijk ontlasten van hun dagelijks werk
vorming voorbereiden.

6. Andere
-

toestanden van agressie erkennen en de steun krijgen van de directies om deze
te voorkomen en op te lossen

Het percentage deelnemers dat al vormingen over dat thema heeft gegeven is verdeeld als
volgt:
- ja:
10
- nee:
23
- niet meegedeeld:
4
Voor de deelnemers die deze soort vorming al hebben gegeven, luidt de geregistreerde impact
als volgt:
- betere kwaliteit van het mondelinge contact met de patiënt in de dagelijkse
omgang, meer consequente relationele begeleiding enz.
- minder agressie en verandering van perceptie van de persoonlijke benadering
ten aanzien van de klanten
- beter beheer van de personen in afzondering
- beter agressiebeheer
- rappel van de basisprincipes en bewustwording in hoofde van de deelnemers
van hun invloed op de agressie van patiënten (en soms van collega's)
- te weinig vormingen om een reële impact te hebben.
5.2.1.2. Voor Nederlandstalige ziekenhuizen
Kerngegevens
Beschrijving van de Nederlandstalige populatie:
- 35 deelnemers, waaronder een niet-leesbare vragenlijst
- 20 vrouwen en 15 mannen
- De functies van de deelnemers
o gebrevetteerde verpleegkundige:
1
o bachelor in verpleegkunde:
11
o hoofdverpleegkundige:
4
o patiëntenorganisatie:
1
o preventieadviseur:
4
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o andere:
11 (waaronder 1 Coördinator
Veiligheidsdienst)
Het opleidingsniveau van de deelnemers
o brevet:
1
o bachelor:
15
o master:
12
o andere:
3
o niet meegedeeld:
1
De deelnemers zijn als volgt opgedeeld qua anciënniteit:
o 0-5 jaar:
3
o 6 -10 jaar:
5
o 11-15 jaar:
3
o 16-20 jaar:
9
o meer dan 20 jaar:
10
o niet meegedeeld:
2
24 personen hebben als een vorming gevolgd inzake agressiebeheer. Die vorming
duurde tussen 2 uur en 48 uur.

Vragenlijst voorafgaand aan de vorming in preventie en beheer van agressie in het ziekenhuis
Kennis van hun instelling
Het aantal deelnemers dat weet dat ze een beroep kunnen, om een geval van agressie aan te
pakken, binnen hun instelling met:
-

een persoon:
een structuur:
een procedure:
tools:

31
21
26
28

De vermelde personen zijn:
- collega, politie
- security
- steward
- Cobelguard
- leidinggevende
- centrale bewaking
- middenkader en directie
- PTV trainers
- teamleden, hoofd, bewaking
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spoedgevallen
DIGI –team
Rea-team; tweede interventieploeg
vertrouwenspersonen
ziekenhuisstewards
melder
preventieadviseur, directie
VPK van 3 afdelingen
werkgroep Dynamo, opvangteam
alle aanwezige verpleegkundigen: 6 minstens per oproep
rechtstreeks leidinggevende
spoedopname/politie
behandelende arts
externe dienst, leden werkgroep agressie, verpleegkundige managers enz.
binnen het ziekenhuis kunnen we beroep doen op een team van medewerkers
(spoedgevallen, steward, technische dienst, interne MUG) via het indrukken van
een noodknop op het telefoontoestel of men kan verwittigen via het
incidententoestel 298
dienst security/veiligheid
interventieploeg agressie, PSD, HR, leidinggevende enz.

De vermelde structuren zijn:
- kader - directiewacht
- sociale dienst en psychologen
- zie procedures/personen
- PTV
- afspraken op vlak van de afdeling en het ziekenhuis (procedures)
- procedures op documentbeheersysteem Infoland
- onderlinge afspraken binnen afdelingen
- afzonderingskamers
- stuurgroep en werkgroep agressie binnen het ziekenhuis
- beloproep
- eigen personeel, personeel aanpalende afdeling, stewards, politie in laatste
instantie
- werkgroep agressie
- dienst security/veiligheid
- CPBW, OR, MC, DC enz.
De vermelde procedures zijn:
- Map met procedures
- Omgaan met agressie, traumatische ervaring
- Incidentmelding
- Agressie tegen hulpverleners (in ontwikkeling) - traumatische gebeurtenissen
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Protocol agressie tegen hulpverleners, omgaan met traumatische
gebeurtenissen
Te vinden op afdeling
Afdelingsprocedure en ziekenhuisprocedure
PTV
Agressieprotocol
Instructiekaarten agressie
Procedure: Lichamelijke of mondelinge agressie tav een medewerker van het
ziekenhuis
Heb al besproken bij personen
Controles, formulieren invullen, rapportages, meldingen
Procedure omgaan met agressie
Afz procedure
Fixatie
Er is een noodoproepsysteem dat kan geactiveerd worden. De verpleegkundigen
moeten via een knop bevestigen of ze komen. Het systeem blijft actief tot 6
personen bevestigd hebben
Invullen van het meld- en leersysteem -> agressie-incident
Aangeleerd in PTV (persoonlijke en teamgerichte veiligheidstechnieken)
trainingen
Specifieke procedure omgaan met agressie
Agressie procedure uitgewerkt binnen het ziekenhuis
Registreren of doorgeven aan security/veiligheid

De deelnemers (35) vinden hun kennisniveau inzake agressiebeheer, vóór de vorming, als volgt:
- geen kennis:
0
- beperkt:
13
- vrij goed:
20
- uitstekend:
0
- niet meegedeeld
2
De deelnemers vinden het belang om hierover informatie te krijgen als volgt:
- niet belangrijk:
0
- weinig belangrijk:
0
- nogal belangrijk:
9
- zeer belangrijk:
24
- niet meegedeeld
2

De deelnemers hebben kennis van:
- een institutioneel preventiebeleid inzake agressiebeheer:
o ja:
18
o nee:
15
o niet meegedeeld:
2
- een institutionele vorming inzake agressiebeheer:
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o ja:
28
o nee:
5
o niet meegedeeld:
2
een registratie van agressieve handelingen binnen hun instelling:
o ja:
27
o nee:
6
o niet meegedeeld:
2

De deelnemers ramen het aantal daden van agressie in hun beroepsomgeving tussen 2 en 30
per maand.

Kennis van het fenomeen 'agressie' door de deelnemers
Volgens alle deelnemers kan agressie verschillende vormen aannemen. De vermelde vormen
van agressie zijn:
-

-

Verbale, fysieke, psychische
Mentaal, gericht op voorwerpen, beginnende agressie, die nog kan gestopt worden
escalerend tot nood tot fixatie
Seksueel
Passief…
Non verbaal….
Gericht op materiaal
Frustratie, instrumenteel, impulsief
Auto agressie
Verbaal en non-verbaal gedrag kan door verschillende individuen anders gepercipieerd
worden, een concrete universele definitie van agressie formuleren is moeilijk, er bestaat
net wel een groot verschil tussen agressie en geweld
OMA-opleider intern/extern
Sfeerbederf enz.
Wij maken een onderscheid tussen pathologische, frustratie, instrumentele en
angst/spanning/opwindingsagressie
Dreiging
Fysieke of verbale
Stalking enz.

De vermelde bronnen van agressie zijn:
- Ziekte, middelenmisbruik, service die als onvoldoende wordt ervaren, onvoldoende
communicatie
- Bejegening
- Gebrek aan informatie, gebrek aan empathie/respect, niet kunnen voldoen aan eisen,
projectie van machteloosheid/kwaadheid
- Verwachtingen die niet stroken met de werkelijkheid, verkeerde conclusies trekken, een
te veel of juist een tekort aan informatie, geen duidelijkheid enz.
- Verschillende oorzaken
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Psychopathologie/frustratie/instrumentele agressie, emotionele agressie
Onbegrip, alcohol enz.
Manipulatieve agressie, agressie door frustratie, agressie door ziektebeeld
Instrumentele agressie, pathologie
Slecht nieuws gesprek, gebrek aan communicatie, wachttijden, intoxicatie
Fysieke agressie
Ongeduld, onduidelijkheid, slechte communicatie, emotie, alcohol, drugs, medicatie,
psychische problemen
Triggers, persoonlijkheid, omgeving
Emoties, ziektebeelden, gedwongen opnames, drugs
Ongenoegen, niet akkoord met betrekking van de behandeling, psychische oorzaak enz.
Pathologisch, frustraties/emoties, instrumenteel
Hangt af van het team
Onmacht/bedreigd voelen
Irritatie, frustratie, macht, onmacht, aandacht, verveling, afwijzing enz.
Drugs/onmacht/gebrek aan elementaire educatie/ethyl
Zie hoger
Ontevredenheid,
lange
wachttijden,
frustratie,
ziekte,
nevenwerking
medicatie/behandeling, karakter agressor

De deelnemers (37) vinden hun kennisniveau over de vormen en de bronnen van agressie, vóór
de vorming, als volgt:
- geen kennis:
1
- beperkt:
14
- vrij goed:
21
- uitstekend:
1
De deelnemers vinden het belang om hierover informatie te krijgen als volgt:
- niet belangrijk:
0
- weinig belangrijk:
1
- nogal belangrijk:
11
- zeer belangrijk:
25

Omgaan met agressie
De deelnemers kennen de tools en methoden om agressie te VOORKOMEN:
- ja:
28
- nee:
7
De vermelde tools en methoden om agressie te voorkomen zijn:
- zelf rustig blijven in elke situatie
- procedures, snel ingrijpen, kalm blijven, afstand houden
- geduld/praten/informeren/luisteren
- gesprekstechnieken, informatie verschaffen
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duidelijkheid verschaffen aan de patiënt/familie, gesprekstechnieken, situaties
proberen goed in te schatten enz.
gesprekstechnieken
opleiding, creativiteit
crisisontwikkelingsmodel, PTV technieken
overleg, onderhandelen
tijdschriften, wifi op de spoed
communicatie
verbaal
communicatietechnieken, et. ombudsdienst
empathie, isolatiecel, fixatie
rustig blijven, gerust stellen, verhaal laten doen, bemiddelen, oplossing zoeken en
duidelijk uitleg geven. Dreigen met sancties, verwijdering, onderbreken, tussenkomst.
preventieve interventies: ERM en crisisontwikkelingsmodel en fysische interventies
signaleringsplan-crisisontwikkelingsplan
we werken met het COM, maar de ptn blijven onvoorspelbaar
signaleringsplan, 1op1begeleiding, verhoogd toezicht
praktisch allemaal éénpersoonskamers, noodmedicatie, aandacht voor correcte
bejegening
gebruik van signaleringsplannen, analyses adhv het crisisontwikkelingsmodel, verbale
de-escalatietechnieken, fysieke beheersingstechnieken
ervaringsdeskundigheid
afzonderingskamer
houding van het personeel, onderhandelen, verbaal ingrijpen, fysiek ingrijpen, eigen
kamer verwijzing, prikkelarme kamer verwijzing, afzonderingskamer (al of niet met
fixatie)
veelal communicatie
crisisontwikkelingsmodel , opleidingen
luisteren naar de noden van de agressor en zeker in de beginfase zeggen " Ik begrijp dat
u boos bent, maar………." Op dat moment voelt de agressor zich begrepen. Men kan
steeds aangeven dat de agressor terecht kan bij de ombudsdienst
bewakingsagenten
noodknoppen, technische barrières, organisatorische maatregelen enz.

De deelnemers hebben kennis van de tools en methoden OM TE GAAN met een toestand van
agressie:
- ja:
29
- nee:
6
- niet meegedeeld:
0
De vermelde tools en methoden om met een geval van agressie om te gaan:
- de situatie inschatten en altijd de kalmte behouden
- communicatie, afzondering, fixatie
- isolatiebox
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gesprekstechnieken, tussenkomst anderen om te kalmeren en te praten, niet laten
escaleren, begrip tonen
hulp inroepen, gesprek voeren met collega's, fixatie, ontwikkeling van een
agressieprotocol enz.
klem, isolatieruimte
opleiding, klemtechnieken, afzondering…
PTV technieken
overleg met collega's
eerst communiceren, indien niet meer effectief of situatie escaleert, fixatie.
verwittigen van ziekenhuissteward
leden werkgroep agressie, computerprogramma
rustig aanspreken, niet direct veroordelen, verhaal laten doen, gerust stellen. Plaats
duidelijk maken, regels naleven. Fysiek; verdediging d.m.v Krav Maga en fixatie in
geïsoleerde ruimte.
achterwaarts opbrengen met 2 VPK d.m.v. polsklem; techniek waarbij de patiënt de
kledij van de hulpverlener vastneemt; wurg- en klemtechnieken; techniek om iemand in
een rolstoel te vervoeren en vast te houden
3 mans - team - 1 persoon neemt leiding in gesprek en personen 2 en 3 voeren
overnametechniek uit.
persoonlijke en teamgerichte veiligheidstechnieken
driemans - team (voor het benadering van een agressieve persoon)
fysieke interventietechnieken. Verbale interventietechnieken
polsklem
conflicthantering
houding van het personeel, onderhandelen, verbaal ingrijpen, fysiek ingrijpen, eigen
kamer verwijzing, prikkelarme kamer verwijzing, afzonderingskamer (al of niet met
fixatie)
opleidingen via bewaking
we hebben op de dienst spoedgevallen ooit een verdedigingscursus gehad hoe we een
agressor in bedwang moeten houden. Persoonlijk bereik ik het meeste resultaat met
een gesprek, zeker nooit zelf agressief reageren
bewakingsagenten
opleiding, interventieploegen, teamafspraken, gedrag

De deelnemers hebben een kennis van de tools en methoden om IN TE STAAN VOOR DE
OPVOLGING van een geval van agressie:
- ja:
24
- nee:
10
- niet meegedeeld:
1
De vermelde tools en methoden om een geval van agressie op te volgen zijn:
- opleiding, procedures en afspraken. Op elkaar afgestemde aanpak.
- debriefing, gesprekstechnieken en verdere opvolging patiënt,
kalmeringsmiddelen bij acute situaties
- meld en leersysteem, debriefing bij leidinggevende enz.
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meldingsformulier/ verpleegdossier
procedure opvang en begeleiding medewerkers en patiënten
incidentenmelding, bij fixatie opvolging hiervan door evaluatie en observatie
registratiedocument, vertrouwenspersoon
camera´s, procedures, meldknop agressie
gesprek met de hoofdverpleegkundigen, debriefing
incidentmelding via het intraweb
debriefing, teambespreking, overlegmomenten
meldingssysteem
meld- en leersysteem
opvolgboek, gesprek met patiënt, schrijfopdrachten om te toetsen wat er nodig is om
herstel naar de patiënten en personeelsgroep toe.
procedure handboek voor de afdelingshoofden
ondersteuning PSD, HL, Directie

De gemelde gevolgen die de agressie kan hebben op de agenten zijn:
1. Op lichamelijk vlak
- Verwondingen en arbeidsongevallen met of zonder werkverlet
- lichamelijke letsels
- geen/stress/angst/vermijdend/burn-out/stoppen met beroep/ psychosomatische
klachten/depressie/lichamelijk letsel
- lichamelijke letsels
- verwondingen tgv fysieke agressie
- pijn
- lichamelijke schade
- denk vooral psychisch
- Verwondingen
- Letsels
- Verwondingen
- fysiek letsel, trauma, onveilig gevoel
- verhoogde spierspanning
- kwetsuren voor zowel patiënt als personeel; arbeidsonbekwaamheid bij extreme
gevallen.
- Gezondheidsproblemen op mentaal vlak op te nemen via arbeidsongevallen en EHBO
- Angst, niet meer op zijn gemak zijn
- trauma, angst, negatief gevoel, depressie
- Continu herbeleven van de situatie enz.
- zie hoger
- decompensatie
- burn-out
- impact op betrokken actoren
- stress
- mentale schade
- Emotionele schade
- moeilijk vertrouwen opnieuw herstellen in de patiënt
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trauma's
onveilig gevoel, trauma
vermoeid/burn-out
onzekerheid, onveiligheid
schuldgevoelens , onzekerheid enz.
op materieel niveau
beschadiging van de omgeving, binnen en buiten
beschadigingen van ziekenhuiseigendommen
materiaal stuk
vernielingen
materiaal stuk tgv agressie
kapotte kledij, uurwerk
schade
spullen kapot
onveilig gevoel
bril stuk, kledij stuk enz.
allerlei schade (persoonlijke maar ook voor het ziekenhuis)

De deelnemers (357) vinden hun kennis inzake het OMGAAN met agressie, vóór de vorming als
volgt:
- geen kennis:
0
- beperkt:
17
- vrij goed:
17
- uitstekend:
0
- niet meegedeeld:
1
De deelnemers vinden het belang om hierover informatie te krijgen als volgt:
- niet belangrijk:
0
- weinig belangrijk:
0
- nogal belangrijk:
9
- zeer belangrijk:
25
- niet meegedeeld:
1

Regelgevende en ethische aspecten van het agressiebeheer
De deelnemers (35) vinden hun kennisniveau over het juridische kader vóór de vorming als
volgt:
- geen kennis:
6
- beperkt:
21
- vrij goed:
7
- uitstekend:
0
- niet meegedeeld:
1
De deelnemers vinden het belang om hierover informatie te krijgen als volgt:
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nogal belangrijk:
zeer belangrijk:
niet meegedeeld:
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0
0
8
26
1

De deelnemers (35) vinden hun kennisniveau over de ethische en deontologische implicaties
vóór de vorming als volgt:
- geen kennis:
6
- beperkt:
18
- vrij goed:
10
- uitstekend:
0
- niet meegedeeld:
1
De deelnemers vinden het belang om hierover informatie te krijgen als volgt:
- niet belangrijk:
0
- weinig belangrijk:
0
- nogal belangrijk:
10
- zeer belangrijk:
24
- niet meegedeeld:
1
Het percentage deelnemers dat al vormingen over dat thema heeft gegeven is verdeeld als
volgt:
- ja:
19
- nee: 16
Voor de deelnemers die deze soort vorming al hebben gegeven, luidt de geregistreerde impact
als volgt:
- weinig, doordat dit eenmalig was
- enige toetsing kort na de opleiding
- goede vorming = duidelijke daling van incidenten evenals een betere
handelingsbekwaamheid als er zich incidenten voordoen.
- dagelijks gebruik van de technieken
- zeer bruikbaar
- meer preventie van agressie, technieken zorgen dat hulpverleners weten wat te doen
en makkelijker op elkaar kunnen inspelen (doch veel herhaling is hier wenselijk)
- eenduidigheid
- dagelijkse toepassing
- uniforme aanpak bij het overbrengen van een agressieve patiënt naar een prikkelarme
kamer. Veiliger gevoel geven aan personeelsleden door de uitleg hoe men moet
omgaan met verschillende soorten agressie.
- indien het niet opgevolgd wordt door de leidinggevende -> weinig
- verhoogde veiligheid en voorspelbaarheid naar wat we mogen verwachten van onze
directe collega's.
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persoonlijk gericht: opbouwen van assertiviteit en onderscheid maken tussen
assertiviteit en agressiviteit, groepsgericht: leren afspraken maken als team, leren
grenzen duidelijk maken, achtergrond van bepaalde agressie duidelijker te maken

-

Ik ben rampenmanager binnen deze instelling. We geven regelmatig uitleg aan nieuwe
medewerkers hoe ze deze procedure moeten gebruiken. Dit zijn wel enkel curatieve
maatregelen, maar deze procedure vormt toch een meerwaarde voor het personeel
Niet erg veel

-

5.2.2. Conclusies
Het aantal vergaarde vragenlijsten bedraagt: 38 vragenlijsten Franstalige (waarvan 1
onleesbaar), dus 37 bruikbare, en 35 vragenlijsten Nederlandstalige; van de 135 personen die
aanvankelijk waren ingeschreven voor het project, betekent dit een participatiegraad van
53.3%.
Dit verslag hield geen rekening met de graad van absenteïsme tijdens de vormingen.
Het aantal niet-verzorgende deelnemers bedraagt 67% voor de Franstalige ziekenhuizen en
45.7% voor de Nederlandstalige.
Het aantal deelnemers dat reeds een vorming inzake preventie en aanpak van agressie heeft
gevolgd bedraagt 68%.
De deelnemers Nederlandstalige weten vaker tot welke persoon ze zich kunnen richten in een
geval van agressie (88.5% versus 75.6% aan Franstalige kant), op welke structuur ze een beroep
kunnen doen (60% versus 37.8%), op welke procedure ze kunnen terugvallen (74.2% versus
37.8%) en tot slot welke tools ze kunnen gebruiken (80% versus 45.9%).
51% van de deelnemers signaleert dat ze op de hoogte zijn van het preventiebeleid inzake
agressiebeheer binnen hun instelling. 80% des deelnemers Nederlandstalige is op de hoogte
van een vorming rond dat thema binnen hun structuren, versus 48.6% van Franstalige kant.
67.5% van de Franstalige deelnemers heeft weet van de registratie van agressieve handelingen
binnen hun structuur in de 56% van de ziekenhuizen die deze registratie toepassen, versus 77%
van de Nederlandstalige deelnemers in de 93% ziekenhuisstructuren die dit toepassen.
De perceptie van het gemiddelde aantal agressieve handelingen per maand is zeer variabel, en
schommelt tussen 0 en 40.
De deelnemers menen een beperkte tot onbestaande kennis te hebben op het vlak van:
- identificatie van de vormen en bronnen van agressie: 41%
- agressiebeheer: 47.2%
- juridisch kader: 69.9%
- ethische en deontologische implicaties: 57%
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Ze schatten het belang van informatie tussen 66% en 69%, volgens de thema's.
40.2% van de deelnemers kreeg eerder al een vorming inzake agressiebeheer. De positieve
impact die ze achteraf te kennen geven is zeer talrijk.

5.3. Vragenlijst rond de tevredenheid van de deelnemers 2,5
dagen
5.3.1. Beschrijvende resultaten
De organisatie van de vorming in preventie en beheer van agressie in ziekenhuisomgeving
gebeurde binnen en in samenwerking met 6 vormingsstructuren (school/ziekenhuizen):
-

het Centre neurologique William Lenox
het Centre psychiatrique Saint-Bernard
het Centre Hospitalier du Bois de l’Abbaye
Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT Genk)
Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (POV) Zedelgem
Provinciaal Opleidingscentrum voor brandweer, dringende medische hulpverlening en
politie (Campus Vesta)

De trainers waren:
- aan Franstalige kant, binnen de drie 3 ziekenhuizen: Dominique Jous en Claudio
Marino
- aan Nederlandstalige kant:
o Johan, Piet, Tim en Gaby (PLOT)
o Ryppens Tim en Rogge Patrick (POV)
o Suzy De Ceulaer (Campus Vesta).
De gedetailleerde vragenlijst is gevoegd als bijlage. Voor een reeks indicatoren moesten de
deelnemers zich, op het einde van de vorming, positie innemen als:
- 1 = helemaal niet akkoord
- 2 = redelijk niet akkoord
- 3 = redelijk akkoord
- 4 = helemaal akkoord
5.3.1.1. Franstalige ziekenhuizen
A. Het Centre neurologique William Lenox
Het aantal opgehaalde vragenlijsten bedraagt 11.
De cijfers komen overeen met het aantal respondenten per modaliteit.
De resultaten betreffende het programma zijn als volgt:
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Helemaal niet
akkoord

Redelijk niet akkoord

Redelijk akkoord

Helemaal akkoord

Het programma voldeed aan uw verwachtingen
Alle relevante thema’s zijn aan bod gekomen.
De verhouding theorie/ praktijk is adequaat.
De verschillende thema’s werden voldoende uitgewerkt.
U kan de dingen die u geleerd heeft, gebruiken binnen uw
organisatie.
De doelstellingen waren duidelijk en zijn bereikt.
De moeilijkheidsgraad was aangepast aan uw leerniveau.
Het programma voldeed aan uw verwachtingen
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3
0
0
5
4

3
6
4
3
2

3
4
5
2
3

2
1
2
1
2

3
3
0

3
2
1

3
4
5

2
1
5

1 onthouding voor de indicator: de doelstellingen zijn bereikt.
De commentaren zijn:
- vormingsduur te kort vergeleken met de vooropgestelde doelstellingen en met de
gebruikte methodologie
- vormingsduur te kort.
- uitwisseling van informatie en beelden van feiten om een analyse te maken
- gebrek aan helderheid van de nagestreefde doelstellingen. Gebrek aan aandacht voor de
waarden van de verzorgende.
- gebrek aan helderheid van de nagestreefde doelstellingen. Functies van de deelnemers
te uiteenlopend.
- verspreiding van de PPT vóór de vorming.
- gebrek aan helderheid van de nagestreefde doelstellingen. Probleem op het niveau van
de doelgroep. Methodologie niet aangepast: lengte van de activiteiten.
- probleem van doelgroep.
- Gebrek aan helderheid van de nagestreefde doelstellingen. Gebrek aan verschillende
soorten agressoren bij de aanvang van de sessie
- vormingsduur te kort. Tijdverlies tijdens de rollenspellen.
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Helemaal niet
akkoord

Redelijk niet
akkoord

Redelijk akkoord

Helemaal akkoord

De resultaten met betrekking tot de trainer(s) of docent(en) zijn als volgt:

De docent maakt de doelstellingen duidelijk en deelt zijn
lestijd goed in.
De docent neemt zijn onderwijstaak met enthousiasme en
motivatie op.
De docent beheerst de leerstof en heeft er inzicht in.
De docent kan de leerstof goed en begrijpelijk overbrengen.

0

3

7

1

2

0

4

5

0
0

2
2

5
5

4
4

De docent kan de leerstof stofferen met praktijkmateriaal.

1

2

6

2

De docent zorgt voor voldoende interactie met de cursisten.

0

1

5

5

De docent kan voldoende antwoord geven op de vragen die
worden gesteld.
De docent respecteert het ritme van de groep en beheert de
groep adequaat.
De docent slaagt erin zijn lessen aanschouwelijk te maken
door goed gebruik te maken van didactische middelen (bord,
overheadprojector, video’s, computer of andere).
De docent staat open voor kritiek en suggesties

2

3

4

2

1

1

5

4

0

1

8

2

1

3

4

2

Een onthouding voor de indicator: De docent staat open voor kritiek en suggesties.
De commentaren zijn:
- problemen bij de trainers om te groep te animeren en op te veren. Geen pauzes.
Oordeelvorming door de trainers en de deelnemers.
- Gebrek aan tools voor niet-gewelddadige communicatie.
- Probleem van doelgroep: uiteenlopende verwachtingen bij een verzorgende, een
bewakingsagent of een preventieadviseur.
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openbare instelling

Redelijk niet
akkoord

Redelijk akkoord

Helemaal akkoord

De uitnodigingen en inschrijvingen werden correct
georganiseerd.
Het leslokaal was bereikbaar.
Het onthaal was goed georganiseerd.
De infrastructuur van het leslokaal (ruimte, verwarming, enz..)
was voldoende comfortabel.
Er was voldoende didactisch materiaal aanwezig in het
leslokaal.
Er werden voldoende pauzes voorzien.
Er was voldoende catering voorzien tijdens de pauzes

Helemaal niet
akkoord

De resultaten met betrekking tot de organisatie zijn als volgt:
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1 onthouding voor de indicator: Er was voldoende didactisch materiaal aanwezig in het
leslokaal.
De commentaren zijn:
- spreiding van de vormingsuren: 5 uur per dag
- voorziene uurregeling niet nageleefd.
- voorziene uurregeling niet nageleefd.
- geen catering. Geen lunch voorzien!
- voorziene uurregeling niet nageleefd.
- duur van de vorming te kort.

B. In het Centre psychiatrique Saint-Bernard
Het aantal opgehaalde vragenlijsten bedraagt 12.
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openbare instelling

Het programma voldeed aan uw verwachtingen
Alle relevante thema’s zijn aan bod gekomen.
De verhouding theorie/ praktijk is adequaat.
De verschillende thema’s werden voldoende uitgewerkt.
U kan de dingen die u geleerd heeft, gebruiken binnen uw
organisatie.
De doelstellingen waren duidelijk en zijn bereikt.
De moeilijkheidsgraad was aangepast aan uw leerniveau.
Het programma voldeed aan uw verwachtingen

Helemaal akkoord

Helemaal niet
akkoord
Redelijk niet
akkoord
Redelijk akkoord

De resultaten betreffende het programma zijn als volgt:
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De commentaren zijn:
- te ruim bemeten onderwerp, te weinig tijd
- meer aangepast lokaal voor het onderdeel van de lichamelijke interventie. Meer
concrete voorbereiding van de toekomstige docenten.
- technieken voor niet-gewelddadige communicatie voorstellen.
- te ruim onderwerp voor een vorming van 2,5 dagen.
- te ambitieuze doelstellingen. Een meer gerichte vorming voor het psychiatrisch milieu.
- geen tijd om in te zoomen op de specifieke noden van de verschillende soorten diensten.
- meer communicatietools aanreiken
- lost de verwachtingen niet in, meer tools gebruiken
- onderscheid maken tussen psychiatrische en algemene ziekenhuizen. Onderscheid
maken tussen de functies van de personen die aan de vorming deelnemen. Geen tools
voorhanden voor niet-gewelddadige communicatie.
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openbare instelling

Helemaal akkoord

Helemaal niet
akkoord
Redelijk niet
akkoord
Redelijk akkoord

De resultaten met betrekking tot de trainer(s) of docent(en) zijn als volgt:

De docent maakt de doelstellingen duidelijk en deelt zijn lestijd goed
in.
De docent neemt zijn onderwijstaak met enthousiasme en motivatie
op.
De docent beheerst de leerstof en heeft er inzicht in.
De docent kan de leerstof goed en begrijpelijk overbrengen.
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De docent kan de leerstof stofferen met praktijkmateriaal.
De docent zorgt voor voldoende interactie met de cursisten.
De docent kan voldoende antwoord geven op de vragen die worden
gesteld.
De docent respecteert het ritme van de groep en beheert de groep
adequaat.
De docent slaagt erin zijn lessen aanschouwelijk te maken door goed
gebruik te maken van didactische middelen (bord,
overheadprojector, video’s, computer of andere).
De docent staat open voor kritiek en suggesties
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3 onthoudingen voor de indicator: De docent staat open voor kritiek en suggesties.
De commentaren zijn:
- een acteur laten tussenkomen voor de rollenspellen.
- film laten afspelen om de verschillende graden van agressie beter te kunnen inschatten.

C.H.U. - Domaine du Sart Tilman - B35 – B 4000 LIEGE

www.chuliege.be

41

Centre Hospitalier Universitaire
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Redelijk akkoord

Helemaal akkoord

0

1

6

4

Het leslokaal was bereikbaar.
Het onthaal was goed georganiseerd.
De infrastructuur van het leslokaal (ruimte, verwarming, enz..) was
voldoende comfortabel.
Er was voldoende didactisch materiaal aanwezig in het leslokaal.
Er werden voldoende pauzes voorzien.
Er was voldoende catering voorzien tijdens de pauzes
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Helemaal niet
akkoord
Redelijk niet
akkoord
De uitnodigingen en inschrijvingen werden correct georganiseerd.

Helemaal niet
akkoord

De resultaten met betrekking tot de organisatie zijn als volgt:

C. Het Centre Hospitalier du Bois de l’Abbaye
Het aantal vergaarde vragenlijsten bedraagt 9.

Helemaal akkoord

Het programma voldeed aan uw verwachtingen
Alle relevante thema’s zijn aan bod gekomen.
De verhouding theorie/ praktijk is adequaat.
De verschillende thema’s werden voldoende uitgewerkt.
U kan de dingen die u geleerd heeft, gebruiken binnen uw
organisatie.
De doelstellingen waren duidelijk en zijn bereikt.
De moeilijkheidsgraad was aangepast aan uw leerniveau.
Het programma voldeed aan uw verwachtingen

Redelijk niet
akkoord
Redelijk akkoord

De resultaten betreffende het programma zijn als volgt:
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De commentaren zijn:
- meer tools hebben om de vorming te geven.
- uitgaan van effectief beleefde situaties. Ingaan op niet-gewelddadige communicatie.
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-

openbare instelling

meer participatieve sessies
de communicatievaardigheden verbeteren. De middelen hebben om te anticiperen p
verbale agressie
bepaalde langdradige delen inkorten.

Helemaal akkoord

De docent maakt de doelstellingen duidelijk en deelt zijn lestijd goed
in.
De docent neemt zijn onderwijstaak met enthousiasme en motivatie
op.
De docent beheerst de leerstof en heeft er inzicht in.
De docent kan de leerstof goed en begrijpelijk overbrengen.
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De docent kan de leerstof stofferen met praktijkmateriaal.
De docent zorgt voor voldoende interactie met de cursisten.
De docent kan voldoende antwoord geven op de vragen die worden
gesteld.
De docent respecteert het ritme van de groep en beheert de groep
adequaat.
De docent slaagt erin zijn lessen aanschouwelijk te maken door goed
gebruik te maken van didactische middelen (bord,
overheadprojector, video’s, computer of andere).
De docent staat open voor kritiek en suggesties
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Helemaal niet
akkoord

Redelijk niet
akkoord
Redelijk akkoord

De resultaten met betrekking tot de trainer(s) of docent(en) zijn als volgt:

1 onthouding voor de indicator: De docent zorgt voor voldoende interactie met de cursisten.
2 onthoudingen voor de indicator: De docent staat open voor kritiek en suggesties.
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Helemaal akkoord

0
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5

3

Het leslokaal was bereikbaar.
Het onthaal was goed georganiseerd.
De infrastructuur van het leslokaal (ruimte, verwarming, enz..) was
voldoende comfortabel.
Er was voldoende didactisch materiaal aanwezig in het leslokaal.
Er werden voldoende pauzes voorzien.
Er was voldoende catering voorzien tijdens de pauzes
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Redelijk niet
akkoord

De uitnodigingen en inschrijvingen werden correct georganiseerd.

Helemaal niet
akkoord

Redelijk akkoord

De resultaten met betrekking tot de organisatie zijn als volgt:

1 onthouding voor de volgende indicatoren:
- De uitnodigingen en inschrijvingen werden correct georganiseerd.
- Het onthaal was goed georganiseerd.

5.3.1.2. Nederlandstalige ziekenhuizen

Helemaal akkoord

Het programma voldeed aan uw verwachtingen
Alle relevante thema’s zijn aan bod gekomen.
De verhouding theorie/ praktijk is adequaat.
De verschillende thema’s werden voldoende uitgewerkt.
U kan de dingen die u geleerd heeft, gebruiken binnen uw organisatie.
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De doelstellingen waren duidelijk en zijn bereikt.
De moeilijkheidsgraad was aangepast aan uw leerniveau.
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Helemaal niet
akkoord

Redelijk niet
akkoord
Redelijk akkoord

A. Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT Genk)
Het aantal vergaarde vragenlijsten bedraagt 14.
De resultaten betreffende het programma zijn als volgt:
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1 onthouding voor de indicator: Het programma voldeed aan uw verwachtingen.
De voorgestelde suggesties zijn:
-

-

verbale agressie moet op een grondiger manier worden bekeken
er zijn meer rollenspellen nodig om verbale agressie in kaart te brengen
er is meer tijd voor vorming nodig en ze moet worden aangepast aan de
verschillende werkomgevingen: algemene ziekenhuizen, psychiatrische
ziekenhuizen.
meer tijd voor pedagogie.

Helemaal akkoord

De docent maakt de doelstellingen duidelijk en deelt zijn lestijd goed
in.
De docent neemt zijn onderwijstaak met enthousiasme en motivatie
op.
De docent beheerst de leerstof en heeft er inzicht in.
De docent kan de leerstof goed en begrijpelijk overbrengen.
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De docent kan de leerstof stofferen met praktijkmateriaal.
De docent zorgt voor voldoende interactie met de cursisten.
De docent kan voldoende antwoord geven op de vragen die worden
gesteld.
De docent respecteert het ritme van de groep en beheert de groep
adequaat.
De docent slaagt erin zijn lessen aanschouwelijk te maken door goed
gebruik te maken van didactische middelen (bord,
overheadprojector, video’s, computer of andere).
De docent staat open voor kritiek en suggesties
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Helemaal niet
akkoord

Redelijk niet
akkoord
Redelijk akkoord

De resultaten met betrekking tot de trainer(s) of docent(en) zijn als volgt:

De commentaren zijn:
- zeer goed
- de docenten zouden elke deelnemer meer kunnen betrekken
- het principe "train the trainer" kan binnen de toegemeten tijd niet worden behandeld.
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Helemaal akkoord

De uitnodigingen en inschrijvingen werden correct georganiseerd.
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Het leslokaal was bereikbaar.
Het onthaal was goed georganiseerd.
De infrastructuur van het leslokaal (ruimte, verwarming, enz..) was
voldoende comfortabel.
Er was voldoende didactisch materiaal aanwezig in het leslokaal.
Er werden voldoende pauzes voorzien.
Er was voldoende catering voorzien tijdens de pauzes
Het vooropgestelde uurrooster van de opleiding werd gerespecteerd
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Redelijk niet
akkoord

Helemaal niet
akkoord

Redelijk akkoord

De resultaten met betrekking tot de organisatie zijn als volgt:

Er zijn geen suggesties voor verbetering.
B. Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (POV) Zeldegem
Het aantal vergaarde vragenlijsten bedraagt 14.

Helemaal niet
akkoord
Redelijk niet
akkoord
Redelijk akkoord

Helemaal akkoord

De resultaten betreffende het programma zijn als volgt:

Het programma voldeed aan uw verwachtingen
Alle relevante thema’s zijn aan bod gekomen.
De verhouding theorie/ praktijk is adequaat.
De verschillende thema’s werden voldoende uitgewerkt.
U kan de dingen die u geleerd heeft, gebruiken binnen uw organisatie.
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De doelstellingen waren duidelijk en zijn bereikt.
De moeilijkheidsgraad was aangepast aan uw leerniveau.
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1 onthouding voor de indicator: Het programma voldeed aan uw verwachtingen.
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7 onthoudingen voor de indicator: De moeilijkheidsgraad was aangepast aan uw leerniveau.
Er zijn geen suggesties voor verbetering.
De resultaten met betrekking tot de trainer(s) of docent(en) zijn als volgt:

Helemaal niet
akkoord
Redelijk niet
akkoord
Redelijk akkoord

Helemaal akkoord

TIM

De docent maakt de doelstellingen duidelijk en deelt zijn lestijd goed
in.
De docent neemt zijn onderwijstaak met enthousiasme en motivatie
op.
De docent beheerst de leerstof en heeft er inzicht in.
De docent kan de leerstof goed en begrijpelijk overbrengen.
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De docent kan de leerstof stofferen met praktijkmateriaal.
De docent zorgt voor voldoende interactie met de cursisten.
De docent kan voldoende antwoord geven op de vragen die worden
gesteld.
De docent respecteert het ritme van de groep en beheert de groep
adequaat.
De docent slaagt erin zijn lessen aanschouwelijk te maken door goed
gebruik te maken van didactische middelen (bord, overheadprojector,
video’s, computer of andere).
De docent staat open voor kritiek en suggesties
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openbare instelling

Helemaal niet
akkoord
Redelijk niet
akkoord
Redelijk akkoord

Helemaal akkoord

PATRICK

De docent maakt de doelstellingen duidelijk en deelt zijn lestijd goed
in.
De docent neemt zijn onderwijstaak met enthousiasme en motivatie
op.
De docent beheerst de leerstof en heeft er inzicht in.
De docent kan de leerstof goed en begrijpelijk overbrengen.
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De docent kan de leerstof stofferen met praktijkmateriaal.
De docent zorgt voor voldoende interactie met de cursisten.
De docent kan voldoende antwoord geven op de vragen die worden
gesteld.
De docent respecteert het ritme van de groep en beheert de groep
adequaat.
De docent slaagt erin zijn lessen aanschouwelijk te maken door goed
gebruik te maken van didactische middelen (bord,
overheadprojector, video’s, computer of andere).
De docent staat open voor kritiek en suggesties
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1 onthouding voor de volgende indicatoren:
-

De docent slaagt erin zijn lessen aanschouwelijk te maken door goed gebruik te maken
van didactische middelen (bord, overheadprojector, video’s, computer of andere).
De docent staat open voor kritiek en suggesties
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Helemaal akkoord

De uitnodigingen en inschrijvingen werden correct georganiseerd.

0

1

4

8

Het leslokaal was bereikbaar.
Het onthaal was goed georganiseerd.
De infrastructuur van het leslokaal (ruimte, verwarming, enz..) was
voldoende comfortabel.
Er was voldoende didactisch materiaal aanwezig in het leslokaal.
Er werden voldoende pauzes voorzien.
Er was voldoende catering voorzien tijdens de pauzes
Het vooropgestelde uurrooster van de opleiding werd gerespecteerd
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Helemaal niet
akkoord
Redelijk niet
akkoord

Redelijk akkoord

De resultaten met betrekking tot de organisatie zijn als volgt:

1 onthouding voor de indicator: De uitnodigingen en inschrijvingen werden correct
georganiseerd.
De suggesties voor verbetering zijn:
-

een elektronische versie van de support van de cursus voorzien
foto's voorzien in de support van de cursus voor praktische oefeningen om de eigen
collega's later te kunnen trainen = technische fiche
het principe "train the trainer" is nobel, maar niet realistisch; dat moet worden
georganiseerd in de hogescholen
geen supports van de cursus voor de luiken: technische oefeningen en juridische
aspecten.

C. Provinciaal Opleidingcentrum voor brandweer, dringende medische
hulpverlening en politie (Campus Vesta)
Het aantal vergaarde vragenlijsten bedraagt 12.
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Helemaal niet
akkoord
Redelijk niet
akkoord
Redelijk akkoord

Helemaal akkoord

De resultaten betreffende het programma zijn als volgt:

Het programma voldeed aan uw verwachtingen
Alle relevante thema’s zijn aan bod gekomen.
De verhouding theorie/ praktijk is adequaat.
De verschillende thema’s werden voldoende uitgewerkt.
U kan de dingen die u geleerd heeft, gebruiken binnen uw organisatie.
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De doelstellingen waren duidelijk en zijn bereikt.
De moeilijkheidsgraad was aangepast aan uw leerniveau.
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De voorgestelde suggesties zijn:
- te veel doelstellingen voor de toegemeten tijd
- het principe “train the trainer” vergt meer dan 2 dagen vorming.
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Helemaal akkoord

De docent maakt de doelstellingen duidelijk en deelt zijn lestijd goed
in.
De docent neemt zijn onderwijstaak met enthousiasme en motivatie
op.
De docent beheerst de leerstof en heeft er inzicht in.
De docent kan de leerstof goed en begrijpelijk overbrengen.
De docent kan de leerstof stofferen met praktijkmateriaal.
De docent zorgt voor voldoende interactie met de cursisten.
De docent kan voldoende antwoord geven op de vragen die worden
gesteld.
De docent respecteert het ritme van de groep en beheert de groep
adequaat.

Helemaal niet
akkoord
Redelijk niet
akkoord
Redelijk akkoord

De resultaten met betrekking tot de trainer(s) of docent(en) zijn als volgt:
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De docent slaagt erin zijn lessen aanschouwelijk te maken door goed
gebruik te maken van didactische middelen (bord, overheadprojector,
video’s, computer of andere)
De docent staat open voor kritiek en suggesties

openbare instelling
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1 onthouding voor de volgende indicatoren:
- De docent maakt de doelstellingen duidelijk en deelt zijn lestijd goed in.
- De docent neemt zijn onderwijstaak met enthousiasme en motivatie op.
De commentaren zijn als volgt:
-

veel informatie voor de toegemeten tijd
de docenten beheersen de materie
ze zijn specialisten zoals hen nodig om de vorming te geven binnen de
ziekenhuisstructuren.

Helemaal niet
akkoord
Redelijk niet
akkoord
Redelijk akkoord

Helemaal akkoord

De resultaten met betrekking tot de organisatie zijn als volgt:

De uitnodigingen en inschrijvingen werden correct georganiseerd.
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Het leslokaal was bereikbaar.
Het onthaal was goed georganiseerd.
De infrastructuur van het leslokaal (ruimte, verwarming, enz.) was
voldoende comfortabel.
Er was voldoende didactisch materiaal aanwezig in het leslokaal.
Er werden voldoende pauzes voorzien.
Er was voldoende catering voorzien tijdens de pauzes
Het vooropgestelde uurrooster van de opleiding werd gerespecteerd
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5.3.2. Conclusies
32 vragenlijsten werden vergaard aan Franstalige kant en 40 vragenlijsten aan Nederlandstalige
kant.
Vooreerst werd het programma van de vorming geëvalueerd door de deelnemers. Daaruit
komen verschillende elementen naar voren:
-

De doelstellingen van de vorming zijn niet zeer duidelijk en te ambitieus.
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Het doelpubliek van de vorming moet opnieuw worden onderzocht, de uiteenlopende
functies van de interveniënten waren problematisch, alsook de soort structuur.
Inderdaad, de deelnemers hebben verschillende verwachtingen naargelang van hun
werkplek: psychiatrisch ziekenhuis versus algemeen ziekenhuis. Op deze manier was de
vorming niet afgestemd op de noden van de deelnemers.
De vorming duurt te weinig lang volgens de vooropgestelde doelstellingen en de
gevolgde methodologie (rollenspel).
De powerpoint bezorgen vóór de vorming had een meerwaarde kunnen opleveren.
De deelnemers verwachtten meer tools om op hun beurt de vorming te kunnen geven:
elektronische support om op hun beurt de vorming te kunnen geven, technische fiche
voor het praktische luik van de vorming, films om de verschillende graden van agressie
in beeld te brengen.

Verder is de evaluatie van de trainers algemeen gezien positief. Enkel een sessie aan Franstalige
kant was het voorwerp van verschillende meningsverschillen bij de deelnemers.
En tot slot wat de organisatie betreft, werden er verschillende pistes voor verbeteringen
aangestipt:
-

maximum 5 uur vorming per dag voorzien
verschillende dagen vorming voorzien tegen het licht van de vooropgestelde
doelstellingen
acteurs inzetten voor de rollenspellen.

5.4. Vragenlijst na halve dag debriefing
5.4.1. Beschrijvende resultaten
2 structuren hebben een halve dag debriefing met een tussentijd van 6 maanden:
- West-Vlaamse Politieschool WPS
- Cecotepe vzw, Luik
De andere twee scholen hebben de debriefing georganiseerd binnen de maand die volgend op
de 2,5 dagen vorming. Er is dus geen evaluatie voor hen.
Provinciale school

West-Vlaamse
Politieschool WPS

Data basismodule

18 november: 08:15 - 16:30 en
19 november: 08:15 - 17:00
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(tussentijd van 6
maanden)
27 mei 2015
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Campus Vesta
Antwerpen

1 en 2 december: 09:00 - 16:00 en
6 januari: 09:00 - 12:00

nihil

PLOT Limburg

9 en 11 december: 09:00 - 16:00 en
6 januari: 09:00 - 12:00

nihil

Cecotepe vzw, Luik

6 en 8 oktober: 09:00 - 16:00 en
9 oktober: 09:00 - 12:00
10 en 12 november: 09:00 - 16:00 en
14 november: 09:00 - 12:00
4 en 5 december: 09:00 - 16:00 en
11 december: 09:00 - 12:00

05.05.15 om 14 uur
(Centre William Lennox in
Ottignies)
28.05.15 om 9 uur
(Manage)
09.06.15
om 9 uur
(Seraing)

5.4.1.1. Cecotepe vzw, Luik
De doelstellingen voor deze halve dag debriefing waren als volgt:
1. korte rappel van de basismodule (20 ‘)
2. uitwisseling van ervaringen (120 ‘)
3. synthese en evaluatie (40 ‘) – activiteiten en processen tijdens de afgelopen zes
maanden (bestaan, vastgestelde problemen, toegepaste oplossingen, bevorderende
factoren):
 positionering van de interne referent in het globale preventieplan
 sensibilisering van het personeel
 risicoanalyse
 verbetering van infrastructuur en uitrusting
 organisatorische verbeteringen
 invoering van partnerschappen
 evaluatie van de behoeften aan vorming
 opstellen van een vormingsplan
 uitvoering van vormingen
 tools: registratiedocumenten, fiches met richtlijnen, opvolgingsfiches
 evaluatie
 communicatie.
De elementen van de vorming die de deelnemers zich herinneren:
Elementen

Specifieke elementen
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deelnemers
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Kennis van het fenomeen
agressie
Omgaan met agressie

Regelgevende en ethische
aspecten
Vormingsmethode en
vormingsbeleid
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Ontdekking van de
dimensies van geweld
Meerdere voorstellingen
Techniek van de-escalatie
Technieken voor fysieke
tussenkomst
Manier om met agressie
om te gaan (verbale
techniek)
Rollenspellen
Kloof tussen medisch en
niet-medisch personeel
Juridische aspecten
Belang van voorafgaande
observatie
Belang van het opstellen
van een initiële stand van
zaken
Noodzaak van een
vormingsplan
Institutionele aanpak

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1

De elementen die werden ingevoerd binnen de ziekenhuisstructuren:
Ingevoerde
Gemak/positieve
activiteiten/maatregelen verandering
Identificatie van de
nood aan vorming
Vormingsproces

- Aanpassing van de
content van de
vorming in psychogeriatrie
- Implementering
verloopt vlotter door
een demarche van
accreditering
- Oprichting van een
uitwisselingsgroep
- Identificatie van de
interne trainers
- Trend om een
beroep te doen op
externe trainers
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Problemen
- Gebrek aan tools om de
psychosociale risico's te bepalen
per personeelscategorie
- Gebrek van trouw vanwege het
personeel
- Gebrek aan strategische visie
- Lastig om de deelnemers die een
gevechtssport uitoefenen te
omkaderen
- Aantal terzelfder tijd te beheren
dossiers
- Lastig om tijd vrij te maken
- Vorming van het personeel op het
vlak van de registratietools
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Registratie van
agressieve handelingen

- Aanmaak van een
database in relatie
met de IDPB

Procedures

- Creatie van een
interventieprotocol
- Rappels ingebed in
de brandvorming

Repertorium van de
bijstandspersonen in de
instelling

- Gebrekkige trouw van het
personeel bij het invullen van de
registratiefiches
- Administratieve belasting

Hindernissen voor de organisatie van activiteiten inzake de preventie van agressie:
Architecturaal
Organisatorisch
Menselijk

Materieel
In de tijd

moeilijk om de architectuur van de gebouwen te veranderen
trouwe registratie van de agressieve handelingen door de directie
de directie overtuigen om een duurzaam preventiebeleid in te
voeren
erkenning van de trainers door het personeel op het terrein
lastig om tijd vrij te maken voor vorming

De elementen die de deelnemers nog niet beheersen:

Theoretische begrippen van het
agressiebeheer
Pedagogische aspecten
Interventietechnieken
Andere

Aantal betrokken deelnemers
Principe van de verbale de-escalatie

Een agressieve houding ontcijferen

5.4.1.2. West-Vlaamse Politieschool WPS
De nagestreefde doelstelling van deze halve dag debriefing waren:
1.
2.
3.

Korte herhaling/opfrissing van de basismodule
a. + eventueel uitbreiding rond psychiatrische urgenties: excited delirium
Mondelinge evaluatie van de basismodule
Uitwisseling ervaring opgedaan op het terrein na de opleiding
o Hoe verloopt de implementatie van de interne procedures?
o Welke moeilijkheden hebben jullie ervaren bij de toepassing van de opleiding
en welke was daar volgens u de oorz(a)k(en) van ?
o Welke materie beheersen jullie nog niet voldoende ?
o Wat is er binnen uw ziekenhuis na de opleiding positief veranderd ?
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o Welke projecten, nieuwe initiatieven zijn er momenteel lopende binnen uw
ziekenhuis over dit thema ?
o Bespreking van de agressieregistratie binnen het ziekenhuis
De elementen van de vorming die de deelnemers zich herinneren:
Elementen
Kennis van het fenomeen
agressie
Omgaan met agressie
Regelgevende en ethische
aspecten
Methode en beleid inzake
vorming

Specifieke elementen

Aantal betrokken
deelnemers
Plenair

Tijdsgeest

Plenair
Plenair

Verlangen naar
duidelijkheid

Plenair

Opleiding was te kort om efficiënt te zijn.
5.4.2. Conclusies
Voor de twee scholen die halve dag debriefing hebben georganiseerd na verloop van 6
maanden na de vorming van 2,5 dagen, zijn de elementen die de deelnemers zich herinneren
weinig relevant en zijn ze onvoldoende om conclusies te trekken.
De initiatieven die eventueel tot stand zijn gekomen na de vormingen zijn:
- de oprichting van een uitwisselingsgroep
- de identificatie van de bijstandspersonen binnen een van de ziekenhuisstructuren
- de aanmaak van een database, gedeeld met de IDPB
- de opmaak van een interventieprotocol
Een van de faciliterende elementen om dit soort vorming in te voeren en waarop is gewezen, is
een demarche van accreditering binnen een van de ziekenhuisstructuren. De remmen waarop
de deelnemers wijzen zijn:
- gebrek aan tools om de psychosociale risico's te identificeren
- trouw van het personeel
- geen strategische visie op dat vlak
- voorrang verlenen aan dit thema binnen de huidige noodwendigheden en
verplichtingen van de ziekenhuizen, administratieve belasting van de registraties
- geen trouw voornemen van de directie om een duurzaam preventiebeleid in te voeren
- tijd vrijmaken voor vorming.

C.H.U. - Domaine du Sart Tilman - B35 – B 4000 LIEGE

www.chuliege.be

56

Centre Hospitalier Universitaire

openbare instelling

5.5. Vragenlijst Beheerder tijdstip 1
5.5.1. Beschrijvende resultaten
5.5.1.1. De Franstalige ziekenhuizen

Aanpassing van het aantal VTE in dienst
van die functies sinds 1 jaar:
o dienst personeelsbemiddeling
o preventieadviseur voor de
psychosociale belasting
o ziekenhuisbemiddelingsdienst
o procedure inzake
agressiebeheer ten behoeve
van het personeel
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6

1

0

4

0

- interne vorming van de
zorgkundigen
- niets nieuws
3

Aantal VTE

ONTHOUDING

Sinds 1 jaar is er in de instelling een
beleid inzake preventie en analyse van
risico's
Type

NEEN

Sinds 1 jaar maakt het agressiebeheer
binnen uw instelling deel uit van een
strategisch plan
Type

JA

7 Franstalige ziekenhuizen hebben aan de enquête deelgenomen, versus 16 aanvankelijk aan
de evaluatie.

- opleiding in niet-gewelddadige
communicatie uitgevoerd
sinds 2013
- studie psychosociale belasting
in verschillende diensten
- methode Déparis
- debriefing/vorming

1
1

6
6

0,05

2

5

0,1
0.5

0

7

?
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o tolkendienst
O bewakingsdienst
O andere:…
Er is een registratie van agressieve
handelingen binnen de instelling
Het aantal in 2014 geregistreerde
agressieve handelingen bedraagt:
Er zijn vormingen rond het thema
agressie die intern worden gegeven:
- door:

-

-

De lesgever heeft de vorming
van de FOD gevolgd
Redenen waarom de persoon die
de vorming van de FOD heeft
gevolg geen lesgever is binnen
de eigen instelling

Aantal personen dat tijdens het
jaar werd opgeleid
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1
0

6
7

0
3

7
4

29
30
50
5

2

1,5
1.5
14.8

- interne personen (3)
- vormingsoperatoren buiten
de instelling (ISOSL en
Bluemind)
- Bluemind
- CFIP
3

4

Bestaande vorming, regelmatig
gevraagd
Volgens de feedback waren de
door de FOD voorgestelde dagen
bedoeld om de verschillende
tools en middelen te belichten
die de invoering van een
preventiebeleid inzake
agressiebeheer kunnen
bevorderen
Voorzien in 2016
Geen vorming georganiseerd
Vormingen opgestart in 2013
voor het hele personeel in een 3jarenplan (2013-2016)
GGA: 66 personen
Management - Conflictbeheer: 6
pers.
Conflictbeheer: 34 pers.
Niet-gewelddadige
communicatie (theorie): 21 pers.
Niet-gewelddadige
communicatie (praktijk): 12 pers.
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-

Duur van de vorming voor een
agent

Feedback van de persoon die een
vorming heeft gevolgd binnen zijn
instelling
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Overleg MR-MRS dementie: 30
pers.
58
57
90
GGA: 24 uur
Management - Conflictbeheer:
12 uur
Conflictbeheer: 12 uur
Niet-gewelddadige
communicatie (theorie): 4 uur
Niet-gewelddadige
communicatie (praktijk): 4 uur
Overleg MR-MRS dementie: 3
uur
22.5 uur
2 uur
3 dagen
1. Vorming niet zeer aangepast
aan het terrein
2. Deze vorming richtte zich
eerder tot een hiërarchische
overste, omdat hij beter de
problematiek op dit vlak kon
evalueren.
3. Belang om interne personen
te hebben om beter aan te
sluiten bij de realiteit op het
terrein
4. Wens voor meer
praktijkoefeningen en
pedagogische tools
5. Meer operationele tools
voorstellen (kortere
exploitatie)
De functies van de
deelnemers waren
heterogeen (gebrek aan
informatie vóór de dagen?).
De bekommernissen op het
vlak van agressiebeheer zijn
aanzienlijk voor een
psychiatrisch ziekenhuis
(verschil met algemeen

www.chuliege.be

59

Centre Hospitalier Universitaire

openbare instelling

ziekenhuis). Veel initiatieven
waren al ingevoerd in onze
instelling. Belichting van de
verschillende middelen en
preventie van agressie …
interessante dagen, maar ze
zorgen er niet voor dat er
toekomstige lesgevers
worden gevormd
6. Vaak ver af van de realiteit,
reeds gekende zaken,
volkomen onaangepast
7. Inhoud van de vorming

5.5.1.2. De Nederlandstalige ziekenhuizen
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1

Aantal VTE

7

ONTHOUDING

NEEN

Sinds 1 jaar maakt het agressiebeheer
binnen uw instelling deel uit van een
strategisch plan
Type

JA

8 ziekenhuizen hebben geantwoord op de vragenlijst, versus 15 bij de aanvang van het project.

1. Jaarlijkse opleiding
patiëntenzorg en nietpatiëntenzorg
2. Een intern noodplan werd
opgesteld, actiekaarten
werden aangemaakt, een
opleiding werd georganiseerd
in samenwerking met politie,
externe lesgever, interne
referentiepersonen, een
personenalarm werd
voorzien, een EIP-agressie
werd opgericht,
alarmdrukknoppen werden
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voorzien, de
camerabewaking werd
uitgebreid, er werd een
registratieformulier voorzien
en via een IMS wordt
agressie geregistreerd, een
kennisgevingsformulier
bedoeld voor de politie is
beschikbaar gesteld, teksten
omtrent agressie werden via
het
documentenbeheersysteem
ter beschikking gesteld van
alle medewerkers, een
dienstorder werd verspreid,
er werden contacten gelegd
met andere ziekenhuizen,
een affichecampagne werd
opgestart, een tekst werd
opgenomen in de
onthaalbrochure,
referentiepersonen werden
aangeduid enz.
3. Focus op agressie
preventiebeleid:
klantvriendelijkheid
Sinds 1 jaar is er in de instelling een
beleid inzake preventie en analyse van
risico's
Type
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5

1

2

1. In het CPBW werd het thema
besproken en werd bepaald
welke afdelingen verhoogde
risico's lopen. De
spoedgevallendienst,
Intensieve Zorg, de
geriatrische diensten en de
PAAZ-dienst werden hierbij
weerhouden. Alle
medewerkers van deze
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diensten kregen een interne
opleiding.
Een beleidsnota werd
opgesteld omtrent
vrijheidsbeperkende
maatregelen.
2. focus op voorkomen van
agressie
Aanpassing van het aantal VTE in dienst
van die functies sinds 1 jaar:
o dienst personeelsbemiddeling
o preventieadviseur voor de
psychosociale belasting
o ziekenhuisbemiddelingsdienst
o procedure inzake
agressiebeheer ten behoeve
van het personeel
o tolkendienst
O bewakingsdienst
O andere:…
Er is een registratie van agressieve
handelingen binnen de instelling
Het aantal in 2014 geregistreerde
agressieve handelingen bedraagt:

Er zijn vormingen rond het thema
agressie die intern worden gegeven:
- door:
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0
0

7

1

7

1

0
0

7

1

7

1

7
6

1
1

0
1
6
155
40 (2)
36
64
Zie hierboven
7

9

2

0

1

1. interne opleiders
2. lid van de werkgroep OMA
3. De opleiding stond open voor
alle medewerkers.
4. opleidingsdienst Jessa
Ziekenhuis
5. trainers omgaan met agressie
6. Alle medewerkers van de
risicoafdelingen
(spoedgevallendienst,
Intensieve Zorg, de
geriatrische diensten en de
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PAAZ-dienst) kregen een
opleiding van Tim Reypens,
crisistherapeut, van de 2
intern opgeleide personen en
van een politie-inspecteur
7. Van de Wouwer Joris
-

-

-

De lesgever heeft de vorming
van de FOD gevolgd
Redenen waarom de persoon die
de vorming van de FOD heeft
gevolg geen lesgever is binnen
de eigen instelling
Aantal personen dat tijdens het
jaar werd opgeleid

Duur van de vorming voor een
agent

Feedback van de persoon die een
vorming heeft gevolgd binnen zijn
instelling
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7

1

nihil

80
100
66
125
148
1
10
2 uur
3 uur
4 uur
3 uur tot 1 dag
1 dag
12 uur
1. Positief (3)
2. Positief maar herhaling
nodig. Ook meer uitdieping.
2,5 dagen te kort!
3. Inhoud en doelstelling van de
opleiding + aanpassing
binnen huidig beleid
4. Heel positief, vraag naar
terugkommoment, vraag
naar (andere) goede
voorbeelden uit de praktijk,
vraag naar overlegmoment
met andere
referentiepersonen enz.
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5.5.2. Conclusies
7 Franstalige ziekenhuizen van de 16 bij aanvang hebben deelgenomen aan de tweede
vragenlijst, ent 8 Nederlandstalige ziekenhuizen van de15 ziekenhuizen bij aanvang.
In een jaar tijd hebben bepaalde ziekenhuizen (3 Franstalige en 7 Nederlandstalige
ziekenhuizen) een beleid inzake preventie en risicoanalyse inzake agressiebeheer kunnen
ontwikkelen aan de hand van:
-

een enquête over de psychosociale belasting in verschillende diensten
vormingen en debriefing
een jaarlijks vormingsplan
een noodplan
een beleid inzake preventie van agressie
de identificatie van risicodiensten en de vorming van het bijbehorende personeel
de integratie van de politie in de interne vorming van het personeel; er waren weinig
veranderingen in termen van voltijdse equivalenten in de functie die betrokken zijn bij
het agressiebeheer binnen de verschillende ziekenhuisstructuren.

Het aantal voltijdse equivalenten van de personen die bezig zijn met preventie tegen agressie
onderging weinig verandering.
Het aantal handelingen van agressief gedrag binnen de 9 ziekenhuisstructuren varieert tussen
29 en 155.
5 Franstalige ziekenhuizen en alle Nederlandstalige ziekenhuizen hebben vormingen
georganiseerd. In twee ervan heeft de persoon die de vorming had gekregen niet deelgenomen,
om uiteenlopende redenen:
-

vorming die eerder bestond dan het project van de FOD
de vorming georganiseerd door de FOD was erop gericht een strategie te ontwikkelen
om een preventiebeleid in te voeren, geen vormingen.

Het aantal gevormde personen schommelt tussen 1 en 169.
Het aantal uren toegekend per agent varieert van 2 uur tot 22,5 uur.
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5.6. Vragenlijst deelnemers tijdstip 1
5.6.1. Beschrijvende resultaten
5.6.1.1. Franstalige deelnemers
Kerngegevens
Beschrijving van de Franstalige populatie:
-

-

-

-

10 deelnemers hebben geantwoord op de vragenlijst
6 vrouwen en 4 mannen
de functies van de deelnemers
•
gebrevetteerde verpleegkundige: 0
•
bachelor in verpleegkunde:
4
•
hoofdverpleegkundige:
1
•
patiëntenorganisatie:
0
•
preventieadviseur:
1
•
andere:
3
het opleidingsniveau van de deelnemers:
•
brevet:
0
•
bachelor:
4
•
master:
2
•
andere:
2
•
niet meegedeeld:
2
Anciënniteit van de deelnemers
•
0-5 jaar:
1
•
6-10 jaar:
2
•
11 -15 jaar:
1
•
15-20 jaar:
4
•
meer 20 jaar:
1
•
niet meegedeeld:
1
9 deelnemers op 10 hebben deelgenomen aan de 2,5 dagen vorming en aan de halve
dag debriefing.

Vragenlijst voorafgaand aan de vorming inzake preventie en beheer van agressie in het
ziekenhuis
Kennis van hun instelling
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Het aantal deelnemers dat weet dat ze een beroep kunnen doen, om een geval van agressie
aan te pakken, binnen hun instelling op:
-

een persoon:
een structuur:
een procedure:
tools:

8
7
9
8

De vermelde personen zijn:
 veiligheidsagenten, institutionele psycholoog, een collega,
 bewaking, IDBP, gespecialiseerde psycholoog
 bewakers bij dringende gevallen, psycholoog en preventieadviseur
 steward, personeel van de naburige US, hiërarchie
 institutionele psycholoog, vertrouwenspersoon
 verzorgende collega's, stewards, cel ABS, directie
 Mouleur S, Jacmin S, Palard M, Thauvoye S, Dujardin S
 diensthoofd, tussenkader, referenten agressie
 veiligheid; referent
De vermelde structuren:
 bewakers bij dringende gevallen, ziekenhuisbemiddeling, bemiddelingsdienst van het
personeel
 cel ABS
 cel omgaan met agressie
 hiërarchie
 veiligheid
 referent
De vermelde procedures zijn:
 aangifteformulier, arbeidsongeval
 software IQ, noodgevallen SN
 welk oproepnummer bij een gewelddadige toestand
 institutionele procedure
 eigen aan elke verzorgingseenheid
 bedwingen, afzonderen, registratie in patiëntdossier,
 afzonderen, bedwingen
 verslag van ongewenst voorval.
De vermelde tools zijn:
 bip, alarm
 systeem van noodoproep via de brandalarmkastjes en wifi-telefoon met noodoproep
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De deelnemers (10) vinden het volgende over hun kennisniveau inzake agressiebeheer, na de
vorming:
- geen kennis:
0
- beperkt:
1
- vrij goed:
8
- uitstekend:
1
De deelnemers vinden informatie krijgen over dit onderwerp:
- niet belangrijk:
0
- weinig belangrijk:
2
- nogal belangrijk:
7
- zeer belangrijk:
1
Kennis van het fenomeen agressie door de deelnemers
Voor alle deelnemers kan agressie verschillende vormen aannemen. De geciteerde vormen van
agressie zijn:






fysiek, verbaal, psychologisch, seksueel geweld
lichamelijk, verbaal,
op het vlak van het gedrag
op het vlak van de omgeving
moreel.

De vermelde bronnen van agressie zijn:
 zich niet goed voelen, lijden, frustratie, onvermogen, psychologische problemen, het
gevoelen van bedreiging
 niet begrepen of niet aanvaarde ziekenhuisprocedures (bezoekuren, afspraken enz.),
vragen of weigeringen van het personeel, taal- en cultuurproblemen, wachttijden,
betaalproblemen, toestand van de personen enz.
 ziekenhuis = aparte wereld, werkingsregels die beperkingen met zich brengen
• plaats van spanning, van lijden
• veel emoties: angst (voor het onbekend), ernst van de ziekte, onderzoeken
en/of zware en pijnlijke behandelingen, moeilijke ervaringen uit het verleden,
wachten op diagnose enz.
• slechte communicatie: slechte flux van informatie, slechte/geen informatie
• doelstelling van het ziekenhuis wordt niet begrepen of gedeeld
• geen of weinig medische kennis / beginkennis (internet)
• verzorging = bepaalde vorm van geweld door de beperking die ze met zich
brengen
• relatie dominant / gedomineerd, het gevoelen dat men aan zijn lot wordt
overlaten
• belang van de infrastructuren, de omgeving
• cultuur- of godsdienstverschillen
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tussen personeelsleden
gebruikelijke manier om zich uit te drukken
verschillende opvoeding
werkoverlast
persoonlijke problemen
weinig naar waarde geschat werk
slecht begrip
teamleven
respect voor de procedures
meervoudig
werkbelasting, stress, gebrek aan communicatie
meervoudig, zowel bij personeel als bij patiënt
vooral gebrek aan de communicatie
ziekte, drugsgebruik, geen wederzijdse luisterbereidheid, niet logische procedures en
processen, onbeantwoorde frustraties enz.
interne en externe stressfactoren, vrees personeel, gezondheid enz.
•
•
•
•
•
•
•
•
•








De deelnemers (10) vinden hun kennisniveau over de vormen en de bronnen van agressie na
de vorming als volgt:
- geen kennis: 0
- beperkt:
1
- vrij goed:
8
- uitstekend:
1
De deelnemers vinden informatie krijgen over dit onderwerp:
- niet belangrijk:
1
- weinig belangrijk:
2
- nogal belangrijk:
4
- zeer belangrijk:
3

Omgaan met agressie
De deelnemers kennen de tools en methoden om agressie te VOORKOMEN:
- ja:
10
De vermelde tools en methoden om agressie te voorkomen zijn:
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 de toestand rustig en empathisch meedelen aan de patiënt. De patiënt de nodige
tijd gunnen om de informatie te "verteren" en eventueel de volgende dag nog eens
terugkeren
 inrichting van het onthaal, toegangscontrole, videofonie, vaste bewaking als
preventie
 beter begrijpen wat agressie uitlokt om erop te kunnen inspelen
 Camp-methode
 vorming, heldere communicatie
 vorming: niet-gewelddadige communicatie
 vormingen, voldoende personeel, patiëntvriendelijke gebouwen en infrastructuren,
ondersteunend management sou tenant
 interne vorming rond afzondering, assertiviteit
 documentatie, vorming en terreinervaring
 rapportering en daar analyse van de toestand; vorming CMV.
De deelnemers hebben een kennis van de tools en methoden om met een toestand van
agressie OM TE GAAN:
- ja:
10
De geciteerde tools en methoden om om te gaan met een geval van agressie zijn:
 een nederige houding aannemen, kalm blijven, de stem niet verheffen, integendeel,
niet tonen dat men bang is of uit evenwicht is, helder zijn, de waarheid vertellen,
dedramatiseren, het positieve van de toestand belichten, begripsvol en empathisch
zijn
 bewaking
 niet echt een methode om met fysiek geweld om te gaan, ze zijn veel te talrijk om het
verzorgend personeel correct op te leiden; methode om aan te leren om beter te
communiceren bij verbale agressie. Indien nodig een bijstandspersoon roepen:
bewaker, arts, ziekenhuisbemiddeling, hiërarchische overste enz.
 Camp-methode
 niet alleen interveniëren, de-escalatie, actief luisteren en beamen wat de persoon zegt
 CAMP-vorming
 het verworvene na een vorming (theorie en praktijk)
 werknemer: arbeidsongeval --> bezoek aan arts, patiënt: systematische debriefing
wanneer alles achter de rug is
 vorming, standaard kit voor fysieke bedwinging.

De deelnemers hebben een kennis van de tools en methoden om TE ZORGEN VOOR DE
OPVOLGING van een geval van agressie:
- ja:
8
- nee:
2
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De vermelde tools en methoden om te zorgen voor de opvolging van een geval van agressie
zijn:
 aangifte van agressie en van werkongeval, camerabeelden,
opvolging door een verantwoordelijke incidenten en door de
preventieadviseurs
 indien lichamelijke agressie, medische opvolging; indien
mondelinge agressie, mogelijkheid om een beroep te doen op
een institutionele psycholoog
 veiligheidsverantwoordelijke, tussenkaders, psychologen
 cel ABS, registratie van ongewenste voorvallen, gesprek met de
N+1
 cel agressiebeheer
 analyse van de toestand, rapportering, vergadering medische
staff
De geciteerde gevolgen die agressie kan hebben op de agenten zijn:
Op lichamelijk vlak
 slagen en verwondingen
 zeer uiteenlopen … men moet ze hoe dan ook vermijden
 overgaan tot de daad
 verwondingen, kwetsuren, slagen
 van niets tot ernstige lichamelijke letsels
 verwondingen, arbeidsongevallen…
 niet meegemaakt
Op mentaal vlak
 schok, posttraumatische shock, verlies aan vertrouwen, angst, depressie
 posttraumatische shock
 ontmoediging, demotivatie, frustratie, woede, burn-out
 isolement van de persoon, werkverzuim
 burn-out
 schok, afwezigheid, ziekte, burn-out enz.
 altijd een impact!!
 gevoel van angst, van onzekerheid, burn-out
 stress
Op materieel vlak
 verlies aan inkomen of beschadigde zaken
 gescheurde kleding, gebroken bril enz.
 verplaatsing of vernieling
 vernieling van materieel met de kosten die eigen zijn aan het herstel of de vervanging
ervan
 niet meegemaakt
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De deelnemers (10) vinden hun kennis inzake het OMGAAN met agressie, na vorming als volgt:
- geen kennis:
0
- beperkt:
3
- vrij goed:
5
- uitstekend:
1
- niet meegedeeld:
1
De deelnemers vinden informatie krijgen over dit onderwerp:
- niet belangrijk:
0
- weinig belangrijk:
4
- nogal belangrijk:
4
- zeer belangrijk:
1
- niet meegedeeld:
1

Regelgevende en ethische aspecten van het agressiebeheer
De deelnemers (10) vinden hun kennisniveau over het juridische kader, na de vorming, als volgt:
- geen kennis:
1
- beperkt:
4
- vrij goed:
4
- uitstekend:
0
- niet meegedeeld:
1
De deelnemers vinden informatie krijgen over dit onderwerp:
- niet belangrijk:
0
- weinig belangrijk:
2
- nogal belangrijk:
5
- zeer belangrijk:
2
- niet meegedeeld:
1
De deelnemers vinden hun kennisniveau over de ethische en deontologische implicaties na de
vorming, als volgt:
- geen kennis:
0
- beperkt:
2
- vrij goed:
5
- uitstekend:
2
- niet meegedeeld:
1
De deelnemers vinden het belang om hierover informatie te krijgen als volgt:
- niet belangrijk:
0
- weinig belangrijk:
4
- nogal belangrijk:
4
- zeer belangrijk:
1
- niet meegedeeld:
1
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Elementen ingevoerd na aanleiding van de vorming
Het aantal deelnemers die strategieën hebben kunnen ontwikkelen in hun instelling rond:
- institutioneel preventiebeleid:
6
- registratie van agressieve handelingen binnen uw dienst:
5
- vorming rond agressiebeheer:
3
De vormen van institutioneel preventiebeleid zijn:
 actieplan om een affichecampagne te maken in de raadplegingruimten
 vorming, procedure van aanpak
 vorming omgaan met agressie en bedwinging.
3 deelnemers signaleren dat er voorafgaand aan de vorming als een beleid bestond.
Het aantal deelnemers aan een vorming binnen de ziekenhuisstructuren schommelt:
 40
 57
 58
 200
 die vormingen bestonden voordien al in de instelling
 institutionele vorming opgestart in 2013
 de vorming wordt opnieuw opgestart en de target is 260 deelnemers
 meer dan 60.
Sinds 2014 zijn de hulpmiddelen die ter beschikking worden gesteld binnen de
ziekenhuisstructuren:
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Op architecturaal niveau
 4 instellingen hebben een vormingszaal ter beschikking gesteld
Op organisatorisch niveau:
 mogelijkheid om 1 dag vorming te organiseren tijdens de werkuren
 mogelijkheid om een beroep te doen op externe vormingsoperatoren
 tijdens de werkuren
 organisatie van de planning door het tussenkader
 opvolging van de presentatie door toekomstige partners
Op menselijk niveau:
 samenwerking met de psycholoog van de bemiddelingsdienst van het personeel, de
ziekenhuisbemiddelingsdienst en andere collega's ICU
 interne trainers
 3 personeelsleden
 vergadering op interne vraag
Op materieel niveau:
 didactisch materieel
 nodig materieel: computers voor projectie, tapijten borden enz.
 volgens behoeften, benodigdheden
 bedwinging
 studie van middelen en kosten
Qua tijd:
 tijd die nodig is om de vorming voor te bereiden, 1 dag voor elke deelnemer, 3 dagen
voor de animatoren
 volgens het aantal sessies.
De deelnemers schatten het gemiddelde aantal agressieve handelingen per maand in hun
rechtstreekse werkomgeving op:
 0 omdat ik kaderlid ben, buiten de diensten
 0.5
 ongeveer 30 per maand voor het hele ziekenhuis, zonder rekening te houden met de
verwarmde en geagiteerde patiënten en de storende mensen, d.w.z. al wie door zijn of
haar gedrag angst inboezemt, maar niet echt agressief is
 1 verbale agressieve episode per maand ongeveer, gelukkig zeer weinig lichamelijke
agressie (enkele keren per jaar in de context van een verwarde patiënt)
 comfortabele zorgeenheid voor patiënten met cerebrale letsels met mentale
stoornissen. Context permanente agressie. Ongeveer 30 per maand, maar niet al die
handelingen worden geregistreerd
 1 (2)
 1 tot 2 / dag
 4
 geen idee
 0,5
Volgens de deelnemers zou de instelling de volgende hulpmiddelen kunnen ontwikkelen om
het hoofd te bieden aan agressie:
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Op architecturaal vlak
 fysieke scheiding tussen de personen (kantoren, glazen wanden indien nodig)
 veel lopende projecten om beter in te spelen op de noden en vragen van de patiënten
 meer luchtige lokalen in bepaalde diensten
 modernere en meer conforme afzonderingsruimten
Op organisatorisch vlak
 procedure verfijnen volgens het soort agressie
 continuïteit van de vorming
Op materieel vlak
 lokalisering van aangevallen personen met aangepaste alarmtoestellen, extra
toegangscontrole,
 camera's
Qua tijd
 tijd vrijmaken trainers en cursisten
 sensibiliseringscampagne
Andere
 vorming inzake preventie tegen agressie, zoals niet-gewelddadige communicatie en
stressbeheer
 versterking van de bestaande vormingen, zodat deze vormingen gaan behoren tot de
basissokkel.

5.6.1.2. Nederlandstalige deelnemers
Kerngegevens
Beschrijving van de Nederlandstalige populatie:
- 12 deelnemers hebben geantwoord op de vragenlijst
- 7 vrouwen en 5 mannen
- de functies van de deelnemers
o gebrevetteerde verpleegkundige: 3
o bachelor in verpleegkunde:
2
o hoofdverpleegkundige:
3
o patiëntenorganisatie:
0
o preventieadviseur:
1
o andere:
3
- Het opleidingsniveau van de deelnemers
o brevet:
6
o bachelor:
5
o master:
0
o andere:
0
o niet meegedeeld:
1
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Anciënniteit van de deelnemers
o 0-5 jaar:
0
o 6-10 jaar:
1
o 11 -15 jaar:
6
o 15-20 jaar:
2
o meer dan 20 jaar:
2
o niet meegedeeld:
1
12 deelnemers op 12 hebben deelgenomen aan de 2,5 dagen vorming en 10 deelnemers
op 12 hebben deelgenomen aan de halve dag debriefing.

Vragenlijst voorafgaand aan de vorming in preventie en beheer van agressie in het ziekenhuis
Kennis van hun instelling
Het aantal deelnemers dat weet dat ze een beroep kunnen doen, om een geval van agressie
aan te pakken, binnen hun instelling op:
-

een persoon:
een structuur:
een procedure:
tools:

12
9
10
10

De vermelde personen zijn:
 interne bijstand en politie indien nodig
 spoedopname
 verschillende, zie onze procedure
 agressieteam
 politie, verpleegkundige spoed
 ziekenhuisbreed - protocol opgesteld (3)
 Politie & rea-team
 opvangteam, referentieverpleegkundigen uit werkgroep
Dynamo (omgaan met agressie)
 agressieknop indrukken: hulp van drie afdelingen of politie
 Mario Cerstiaens, Filip De Donder, Chris Anthonissen, Trainers
persoonlijke en teamgerichte veiligheidstechnieken (PTV)
De vermelde structuren zijn:
 management en directie indien nodig
 directie
 iedereen fixeert op dezelfde manier, er zijn afspraken rond
 ziekenhuisbreed - protocol opgesteld (4)
 team slachtofferbejegening, PTV opleiding voor alle zorgdragers
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De vermelde procedures zijn:
 procedures op intranet
 agressiebeleid
 procedures aanwezig
 werkgroep agressie
 ziekenhuisbreed protocol opgesteld (3)
 procedure beschermende maatregelen, afzondering, fixatie
 procedure omgaan met agressie
 intraweb: registratie om bij agressie-incidenten, via hoofdverpleegkundige team
slachtofferbejegening verwittigen, doorlichting van voorvallen doorheen het jaar op
jaarlijkse terugkomdagen van PTV
De vermelde tools zijn:
 meld- en leersysteem
 noodtelefoon
 zie onze procedures
 werkgroep agressie
 button; tags, isolatie,
 ziekenhuisbreed protocol opgesteld (3)
 signaleringsplan, afzonderingskamer, fixatiemateriaal
 telefonie, noodknop, communicatietechnieken, afzonderingstechnieken
 registratie via intraweb, terugkoppeling in jaarlijkse metingen enz.
De deelnemers (10) vinden hun niveau van kennis inzake agressiebeheer, na de vorming:
- geen kennis: 0
- beperkt:
1
- vrij goed:
9
- uitstekend:
2
De deelnemers vinden informatie krijgen over dit onderwerp:
- niet belangrijk:
0
- weinig belangrijk:
0
- nogal belangrijk:
6
- zeer belangrijk:
6
Kennis van het fenomeen agressie door de deelnemers
Voor alle deelnemers kan agressie verschillende vormen aannemen. De geciteerde vormen van
agressie zijn:





instrumenteel; verbaal; non-verbaal; destructief
emotioneel/frustratie/pathologisch
fysiek
divers
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 Verbaal (dreigen, denigreren, grensoverschrijdende opmerkingen), fysiek (naar zichzelf, naar andere
of naar materiaal)
 verbaal, fysisch, naar materiaal
 mentale, passieve, zinloos geweld enz.
De vermelden bronnen van agressie zijn:












persoonsgebonden; afdelingsgebonden; interactief
patiënt - hulpverlener- ziekenhuis gebonden
instrumenteel, pathologisch, emotioneel en frustratieagressie
gebrek aan info, stress enz.
ethyl, drugs, onmacht, onwetendheid enz.
divers (2)
fysiek en verbaal geweld
frustratie, doelgerichte agressie
instrumenteel, pathologisch, emotionele factoren, groepsdynamiek, ..
persoonlijkheid van de persoon, omgaan met frustraties
verschillende oorzaken kunnen er zijn, o.a. frustratie, oneens zijn, zich benadeeld voelen,
macht willen uitoefenen op anderen, allergie voor autoriteit, vroegere kwetsuren die
getriggerd worden door huidige situaties.

De deelnemers (10) vinden hun kennisniveau over de vormen en de bronnen van agressie na
de vorming:
- geen kennis:
0
- beperkt:
0
- vrij goed:
10
- uitstekend:
1
- niet meegedeeld:
1
De deelnemers vinden informatie krijgen over dit onderwerp:
- niet belangrijk:
0
- weinig belangrijk:
1
- nogal belangrijk:
5
- zeer belangrijk:
6
Omgaan met agressie
De deelnemers kennen de tools en methoden om agressie te VOORKOMEN:
- ja:
10
- nee:
1
- niet meegedeeld:
1
De tools en methoden om agressie te voorkomen zijn:
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 ken uzelf; ken de patiënt; preventief werken
 informeren/camaratoezicht/Wachtzaalbeleid/veiligheidszones/preventiemaatregelen
verwarde
 o.a. uitgebreide opleiding, anamnese enz.
 communicatiemanieren, hoe omgaan met fysiek geweld
 diverse (2)
 de 10 standaarden van Jessa, patiëntgericht
 Communicatietechnieken
 signaleringsplan, uniforme aanpak, communicatieve vaardigheden, ..
 ERM
 PTV trainingen voor alle medewerkers, 3 mans team bij erge agressie, alarmsystemen
om hulp te vragen, hulp van politie bij extreme agressie die we zelf niet onder
controle krijgen, of waar het gevaar op lichamelijke schade van de medewerkers
enorm is, veiligheidsdeken om patiënt te benaderen in gevaarlijke situaties,
'onscheurbare kledij en dekens' voor een veilige kamer enz..
De deelnemers hebben kennis van de tools en methoden om OM TE GAAN met een geval van
agressie:
- ja:
11
- nee:
1
De vermelde tools en methoden om met een geval van agressie om te gaan zijn:
 crisisontwikkelingsmodel en procedures voor fysieke interventies op ziekenhuisniveau
 noodtelefoon/oproepknop/
 opleidingen, fysieke middelen zoals afzondering…
 opleiding volgen omtrent fysieke agressie, agressieteam inroepen, politiebijstand vragen
enz.
 meldingssysteem
 divers
 meldingssysteem op intranet
 signaleringsplan, driemans - team, overbrengingstechnieken, verdedigingstechnieken
 ERM, communicatievaardigheden
 preventie: Aangepaste accommodatie, o.a ; KOALA = aparte ruimte op een afdeling waar
intensieve zorgen gegeven worden aan patiënten, vooral veel aanwezigheid en
betrokkenheid, ter voorkoming van isolatie) PTV technieken (zowel persoonlijke als
teamgerichte veiligheidstechnieken) veiligheidsdeken om patiënt te benaderen in
gevaarlijke situaties, 'onscheurbare kledij en dekens' voor een veilige kamer enz..
De deelnemers hebben kennis van de tools en methoden om te ZORGEN VOOR DE OPVOLGING
van een toestand van agressie:
- ja:
11
- nee:
1
De vermelde tools en methoden om te zorgen voor de opvolging van een geval van agressie
zijn:
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meld- en leersysteem
incidentmelding
opleiding, nazorg, registratiesysteem…
Er is een procedure uitgeschreven die dient gevolgd te worden (wie moet wanneer
gecontacteerd worden: directie, direct leidinggevende, psychologe enz.)
Alle incidenten worden ingegeven in het meld- en leersysteem. Deze worden
besproken in de werkgroep agressie.
Hieraan worden acties gekoppeld.
wordt via de pc opgezocht, bij agressie is er meldpunt via de pc, er wordt achteraf
contact opgenomen me het slachtoffer va iemand van de werkgroep
divers (2)
opvolging door vertrouwenspersonen (na melding in meldingssysteem)
incidentenmeldingen (2)en bijhorend onderzoek
vragenlijst ziekenhuiscriminaliteit
registratie via intraweb, procedures hierover, invullen van een afzonderingsboek +
aanwezigheidsregister waarin de hulpverlener telkens aftekent bij controle of bezoek
aan de patiënt

De gevolgen die agressie op de agenten kan hebben zijn:
Fysiek
 letsels
 arbeidsongeschiktheid
 lichamelijk letsel (2), eventueel blijvend.
 divers (4)
 arbeidsongeschiktheid
 kwetsuren(2), pijn, werkonbekwaamheid, ..
Psychisch
 traumatisch
 angst
 (blijvende) angst om terug in de zelfde situatie te belanden.
 depressie
 burn-out, depressie, angst, PTSS, ..
 angst, bedreiging
 angst, verminderde mentale weerbaarheid, burn-out,
werkonbekwaamheid enz.
Materieel
 materiële schade
 vernieling
 beschadiging van materiaal, zowel van het ziekenhuis als van de
betrokken medewerker.
 kapotte kledij;
 diversen (2)
 beschadiging kledij of attributen (bril,..)
 schade
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 kledijscheuren, bril stuk,,,,
De deelnemers (10) vinden hun kennisniveau inzake het OMGAAN met agressie, na de vorming
als volgt:
- geen kennis:
0
- beperkt:
1
- vrij goed:
9
- uitstekend:
1
- niet meegedeeld:
1
De deelnemers vinden informatie krijgen over dit onderwerp:
- niet belangrijk:
0
- weinig belangrijk:
0
- nogal belangrijk:
6
- zeer belangrijk:
6

Regelgevende en ethische aspecten van agressiebeheer
De deelnemers vinden hun kennisniveau over het juridische kader na de vorming, als volgt:
- geen kennis:
1
- beperkt:
8
- vrij goed:
2
- uitstekend:
1
De deelnemers vinden informatie krijgen over dit onderwerp:
- niet belangrijk:
0
- weinig belangrijk:
0
- nogal belangrijk:
6
- zeer belangrijk:
6
De deelnemers vinden hun kennisniveau over de ethische en deontologische aspecten na de
vorming, als volgt:
- geen kennis:
1
- beperkt:
8
- vrij goed:
2
- uitstekend:
1
De deelnemers vinden het belang om hierover informatie te krijgen als volgt:
- niet belangrijk:
0
- weinig belangrijk:
0
- nogal belangrijk:
7
- zeer belangrijk:
5
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Elementen ingevoerd na de vorming
Het aantal deelnemers die strategieën hebben kunnen ontwikkelen in hun instelling rond:
- institutioneel preventiebeleid:
6
- registratie van agressieve handelingen binnen uw dienst:
5
- vorming rond agressiebeheer:
3
De vormen van institutioneel preventiebeleid zijn:
 procedures aan het aanpassen
 agressiewerkgroep: multidisciplinair
 ontwikkelen van ziekenhuisbreed beleid
 stond al op punt
 onderdeel van opleiding door werkgroep dynamo
 Visietekst, jaarlijkse opleiding
 Verder uitwerken van en implementeren van een
preventiebeleid, meer aandacht voor communicatie, vroege
detectie van tekenen die wijzen op naderende agressie,..
Het aantal deelnemers aan een vorming binnen de ziekenhuisstructuren schommelt::
 66
 125 (3)
 160
 338
 400
 agressie oproep groep: spoedopname/neurologie/materniteit/
nachtsupervisoren/ technische dienst/stewards en kleinere opleiding: alle
personeelsleden.
 alle medewerkers behalve nieuwelingen hebben 1,5 daagse opleiding
gevolgd, maar staat los van deze cursus
 alle patiëntenverzorgers
 alle verpleegkundigen, zorgkundigen, logistiek assistenten
 is voorzien nu bij de opleiding nieuwe medewerkers en men zal voor
personeel kijken om rollen spel uit te werken zodat men beter met agressie
om kan
Het aantal uren per agent per jaar schommelt:
 1
 2 (4)
 zeer afhankelijk van dienst. Tussen 3 uur en 3 dagen
 3
 4 uur
 8
 24
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Sinds 2014 zijn de hulpmiddelen die ter beschikking worden gesteld binnen de
ziekenhuisstructuren:
Architecturaal
 mandaat om rond agressiebeleid bezig te zijn
 veiligheidszones
 extra beveiliging met badge van een aantal toegangsdeuren.
Ticketsysteem aan receptie.
Info over wachttijden op de dienst spoedopname.
 lokaal ter beschikking (na reservatie).
 reeds voorradig
Organisatorisch
 werkgroep agressie
 verdere uitbouw van werkgroep agressie.
 mogelijkheid tot aanvraag overuren bij voorbereiding opleiding
 reeds voorradig
Menselijk
 informeren/wachtzaalbeleid/goede samenwerking
politie/gedragscode/kindvriendelijk beleid
 mogelijkheid tot volgen van bijkomende vorming.
 reeds voorradig
Materieel
 oproepknop
telefoon/cameratoezicht/sluitingsbeleid/Wifi/TV/drankautomaat
 geen
 reeds voorradig.
De deelnemers schatten het gemiddelde aantal agressieve handelingen per maand in hun
rechtstreekse werkomgeving op:
 bijna dagelijks confrontatie met (dreigend) destructief gedrag
 1
 3
 5
 8
 10 (4)
 15
 25
 op mijn afdeling ( PAAZ ): 50 incidenten/jaar
Volgens de deelnemers zou de instelling de volgende hulpmiddelen kunnen ontwikkelen om
het hoofd te bieden aan agressie:
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Architecturaal
 isolatiekamer beter uitgerust, comfortrooms introduceren
 Is men volop met bezig
 Verdergaan met beveiliging van toegangsdeuren.
 opleiding personeel
 dubbele ingang bij afzonderingskamer (bij aantal afdelingen reeds aanwezig)
 goed bezig en verder in ontwikkeling
Organisatorisch
 iemand die agressiebeleid "trekt"
 verdere opvolging/ondersteuning agressiebeleid
 nog meer stimuleren van de medewerkers om incidenten te melden in het
meld- en leersysteem.
 sluitingsbeleid, wachtzaalbeleid (3)
 goed bezig en verder in ontwikkeling
Organisatorisch
 iemand die agressiebeleid "trekt"
 verdere opvolging/ondersteuning agressiebeleid
 idem
 Nog meer stimuleren van medewerkers om incidenten te melden in het
meld- en leersysteem.
 sluitingsbeleid, wachtzaalbeleid (3)
 goed bezig en verder in ontwikkeling
Menselijk
 debriefings na ernstige incidenten
 verdere opleiding personeel
 verdere vorming agressie stimuleren bij medewerkers.
 goed bezig en verder in ontwikkeling
Materieel
 investeren in comfortrooms om afzonderingen proberen te vermijden
 sluitingsbeleid verder uitbouwen
 geen
 wegloopdetectie (3)
 vervanging oude fixatieriemen
 goed bezig en verder in ontwikkeling

5.6.2. Conclusies
10 Franstalige deelnemers hebben deelgenomen aan de vragenlijst, waaronder 1 die niet aan
de vorming had deelgenomen; hij werd dus geweerd uit de analyse. Aan Nederlandstalige kant
waren er 12 deelnemers.
De kennis van de deelnemers na de vorming met betrekking tot de personen, structuren, tools
en procedures waarop ze kunnen terugvallen in geval van agressie binnen hun structuur, haalt
geen 100%.
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Het percentage deelnemers dat meent een vrij goede tot uitstekende kennis te hebben
bedraagt:
- voor de bronnen en vormen van agressie 62%
- voor het omgaan met agressie 76%
- voor de juridische aspecten 33.3%
- de ethische en deontologische aspecten 47%.
De deelnemers geven de hulpmiddelen aan die binnen hun structuren vatbaar zijn voor
verbetering: architecturaal, menselijk, materieel, organisatorisch en tijdsgebonden. Ze melden
dat ze op bepaalde componenten geen vat hebben.

5.7. Vragenlijst bestemd voor de trainers
5.7.1. Beschrijvende resultaten
A. Cecotepe vzw, Luik
Wat de deelnemers betreft:
Het publiek beantwoordde aan de verwachtingen van de trainers.
De groepsdynamiek was als volgt voor wat betreft de:

a) Tevredenheid
De deelnemers bleken tevreden dat ze elkaar terugzagen en hun ervaringen konden
uitwisselen.
Een van de deelnemers bleek gesloten te zijn bij een van de vormingssessies.
In een van de groepen waren de deelnemers bijzonder tevreden elkaar terug te zien.
Niet iedereen vond wat hij had verwacht via de vorming, maar hebben onderling kunnen
overleggen om oplossing- en actiepistes te kunnen aanboren.
b) Belang
Alle deelnemers snapten het belang van de vorming, maar met een verschillende
implicatie om diverse redenen.
De trainer heeft kunnen terugvallen op de ervaring van 2 deelnemers die reeds een
vormingsprogramma hadden ingevoerd.
c) Moeilijkheden
De deelnemers waren afkomstig uit diverse instellingen en hadden dus elk een aparte
arbeidsachtergrond.
De heterogeniteit van de groep was een probleem op zich, maar tegelijk ook een bron
van rijkdom.
d) Interactie
Het stervormige netwerk was de werkingsmethode die de voorkeur kreeg.
Een van de groepen heeft echt de groepsdynamiek gevoeld.
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INHOUD EN PEDAGOGIE
Het programma werd nageleefd. Er werden geen punten toegevoegd of geschrapt.
De doelstellingen van de vorming waren niet geformuleerd in termen van vaardigheden en
waren te ambitieus volgens de toegemeten termijn.
De doelstellingen zouden moeten worden geherformuleerd omdat het ging over supervisie, dus
over uitwisseling en interactie tussen gelijken.
Wanneer de deelnemers al een rol als trainer hadden gespeeld, had dat een positieve rol.
Aangezien het publiek zeer heterogeen was en de professionele identiteiten zeer verschillend
waren, konden ook de verwachtingen zeer uiteenlopend zijn naargelang van de instellingen.
De trainers hadden graag kunnen beschikken over de vragenlijsten bestemd voor de
deelnemers vóór de vormingssessies om hun niveau van opleiding en hun verwachtingen te
kunnen inschatten.
ORGANISATIE
De lokalen en het materieel waren geschikt voor de vorming.
De uitnodigingen en inschrijvingen werden correct georganiseerd.
Bij een van de dagen, werd het lokaal veranderd en was de signalisatie niet aangepast.
Het onthaal was goed georganiseerd. De infrastructuur van het leslokaal (ruimte, verwarming,
enz.) was voldoende comfortabel
Er was voldoende didactisch materiaal aanwezig in het leslokaal.
Er werden voldoende pauzes voorzien.
Het vooropgestelde uurrooster van de opleiding werd gerespecteerd, met uitzondering van een
sessie waar de deelnemers te laat zijn aangekomen.
Bovendien had men moeten voorzien om het gebruik van gsm tijdens de vormingssessies aan
banden te leggen.
ALGEMEEN
De pistes voor verbetering waarover zou kunnen worden nagedacht zijn
- de doelgroep beter omschrijven
- een onderscheid maken tussen de verschillende instellingen: algemeen ziekenhuis en
psychiatrisch ziekenhuis
- meer gerichte vormingen voorstellen volgens het type ziekenhuis, bijvoorbeeld:
o CAMP vorming voor de psychiatrische ziekenhuizen,
o vorming inzake niet-gewelddadige communicatie voor de andere ziekenhuizen,
o vorming op het vlak van zelfverdedigingstechnieken voor het niet-verzorgende
personeel,
o vorming in projectbeheer voor de coördinatoren van globale strategische
plannen.
B. PLOT Limburg
DEELNEMER(S)
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Het gros van de deelnemers behoorde tot de doelgroep. Enkele deelnemers (loketbediende,
onthaal,….) hadden in principe een iets andere insteek, maar konden het grootste deel van de
cursus nuttig gebruik.
Prima mentaliteit bij de deelnemers. Het ging hier duidelijk om personen met een professionele
inslag en attitude. Geen elementen te melden.
INHOUD EN PEDAGOGIE
In het luik "praktische zelfverdediging" werd en hier en daar wat bijgestuurd, in functie van de
dagelijkse problemen/behoeften van de deelnemers. In grote lijnen werd het voorziene basis
programma gevolgd.
De vragen en verzuchtingen van de deelnemers werden door ons op voorhand ingeschat en het
bleek dat de meeste problemen gelijklopend waren aan onze inschattingen.
Het theoretisch deel en de rollenspelen: doelstelling bereikt.
Het praktische gedeelte, luik zelfverdediging, toont aan dat de deelnemers de materie kunnen
oppikken uitvoeren, maar niet in die mate dat ze dit zelf kunnen doorgeven als "trainer""lesgever" aan een groep cursisten. Dit is gezien de beperkte lestijd zo goed als onmogelijk en
zeker niet aan te raden (gevaar bestaat dat er verkeerde technieken aangeleerd worden of
verkeerde accenten gelegd worden,…)
Formulering doelstellingen: OK.
Aangename en volwassen groep om les aan te geven.
ORGANISATIE
Lokalen en materiaal waren prima.
De voorziene uren werden gerespecteerd.
A. Campus Vesta Antwerpen
DEELNEMER(S)
Heel gevarieerd van leidinggevende tot mensen die betrokken zijn met de uitvoering. Goede
dynamiek.
INHOUD EN PEDAGOGIE
Je kan onmogelijk in dit korte tijdsbestek een lerarenopleiding aanbieden, ik heb mij hier
beperkt tot de praktische implementatie (leerproces Van Gelder- aangevuld met praktische tips
en valkuilen. Er is wel bezorgdheid geuit, dat ze het niet zagen zitten deze leerstof over te
brengen. Omdat zijn niet beschikken over de nodige competenties.
Je kan geen train de trainers vormen op de voorgestelde opleiding. Hiervoor moeten er veel
meer uren worden voorzien. De opleiding is goed als basis voor de gebruiker.
Duur van de opleiding (train the trainers) is veel te kort.
Zelf bij de uitvoering van een klein eenvoudig rollenspel is dit niet eenvoudig.
ORGANISATIE
Alles is OK.
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B. West-Vlaamse Politieschool WPS
DEELNEMER(S)
Alles is OK
INHOUD EN PEDAGOGIE
De duur van de opleiding (train the trainers) is veel te kort.
Eventueel langere sessie.
ORGANISATIE
Alles is OK.

5.7.2. Conclusies
Tijdens de vormingen hebben de trainers een positieve interactie tussen de deelnemers kunnen
vaststellen.
De heterogene samenstelling van de groepen gaf extra invulling aan de uitwisselingen, maar
rekening houdend met de eigen professionele identiteiten, konden de verwachtingen en de
noden ver uiteenlopen.
De toegemeten tijd was te kort in het licht van de nagestreefde doelstellingen inzake preventie
en omgaan met agressie. Bovendien vergt het concept "train the trainer" een ruimere
opleidingstermijn.

Titel 6. ALGEMENE CONCLUSIES
De doelstellingen die met deze vorming werden beoogd werden, zijn deels bereikt.
De deelnemers konden zich een idee vormen van het beleid op het vlak van de preventie en de
aanpak van agressie binnen hun instelling, als dat beleid er was, maar hebben ze, om diverse
redenen, niet kunnen beïnvloeden of desgevallend invoeren, volgens hun hiërarchische positie
binnen de instelling.
De deelnemers, de zogenaamde trainers of verbindingspersonen, konden wel warm worden
gemaakt voor:
- de bronnen en vormen van agressie
- de juridische, ethische en deontologische aspecten
- de communicatievaardigheden
- de lichamelijke en niet-lichamelijke interventies
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de gesprekspartners waarop men een beroep kan doen bij gevallen van agressie
het beginsel van "train the trainer"

Alle interveniënten (trainers, deelnemers, ziekenhuisinstellingen) zijn het erover eens dat de
doelstellingen te ambitieus waren vergeleken met de tijd die voor deze vorming werd
uitgetrokken.
Bovendien moet er in de toekomst bij het identificeren van de nood aan vorming en van het
soort voorgestelde vorming rekening worden gehouden met de heterogeniteit binnen de
ziekenhuisstructuren en met de functies van de deelnemers.
Dit zijn de pistes voor verbeteringen waarop de opleidingsstructuren hebben gewezen:
- het doelpubliek beter omschrijven
- een onderscheid maken tussen algemene en psychiatrische ziekenhuizen
- aan de deelnemers pedagogische supports en tools aanreiken
- meer gerichte vormingen voorstellen volgens het soort ziekenhuis, bijvoorbeeld:
o CAMP vorming voor de psychiatrische ziekenhuizen,
o vorming op het vlak van niet-gewelddadige communicatie voor de algemene
ziekenhuizen,
o vorming op het vlak van de zelfverdedigingstechnieken voor niet-verzorgend
personeel,
o vorming inzake projectbeheer voor de coördinatoren van globale strategische
plannen.

Titel 7. BIJLAGEN
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.

Nota van de FOD: Omgaan met agressie in ziekenhuizen. Voorstel van vorming. FOD
Volksgezondheid, oktober 2013.
Vragenlijst beheerder Tijdstip 0
Vragenlijst deelnemers Tijdstip 0
Vragenlijst over de tevredenheid van de deelnemers aan de vorming van 2,5 dagen
Vragenlijst des trainers na de halve dag debriefing
Vragenlijst beheerders Tijdstip 1
Vragenlijst deelnemers Tijdstip 1
Vragenlijst evaluatie trainers
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