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Samenvatting 
 

Na literatuuronderzoek is gebleken dat er redelijk wat programma’s en trainingen bestaan 
die agressie tegen werknemers met een publieke taak proberen tegen te gaan. Echter, er zijn nog 
weinig empirisch bewezen effectieve maatregelingen. Een aantal preventietechnieken worden in de 
literatuur als veelbelovend omschreven op basis van logisch redeneren. Men gaat ervan uit dat het 
aantal agressiegevallen af neemt op het moment dat er bijvoorbeeld hogere balies worden ingevoerd 
en medewerkers een training hebben gehad.  

Effectiviteitonderzoeken binnen Nederland richtten zich met name op de mate waarin 
bepaalde regelingen (zoals onder andere beschreven in de Arbo‐wet) zijn geïmplementeerd bij 
instellingen. Deze zeggen uiteindelijk niks wat voor een effect de implementatie heeft op het aantal 
agressiegevallen binnen de instellingen. In het buitenland zijn wel al wat effectiviteitonderzoeken 
gedaan naar de afname van het aantal incidenten, maar deze zijn over het algemeen kleinschalig, in 1 
instelling uitgevoerd en niet gerepliceerd. De resultaten kunnen daardoor ook niet doorgetrokken 
worden naar andere instellingen of andere landen.  

Maatregelingen die effectief blijken na empirisch onderzoek zijn de training van N.Oud, VIF, 
plan veilige zorg, het Early Recognition Model en tegelijkertijd invoeren van een vijftal 
interventiemaatregelen (waaronder informatievoorziening en verbale interventies). Interventies die 
niet effectief zijn, is het invoeren van een mobiele telefoon, één maatregel tegelijk invoeren en het 
voeren van een zero‐tolerance beleid.  

De eindconclusie van het rapport is dat er redelijk wat veelbelovende ideeën zijn, maar dat 
deze, op een paar uitzonderingen na, nog niet empirisch bewezen effectief zijn. De programma’s die 
wel effectief blijken te zijn, zijn nog niet gerepliceerd of op kleinschalig niveau uitgevoerd waardoor 
het nog niet als hard bewijs kan worden gezien.  

 
 
   



Inleiding  
 

Er is meer en meer aandacht voor agressie tegen werknemers met een publieke taak en de 
laatste jaren zijn er behoorlijk wat interventies ingevoerd om deze mensen te beschermen in hun 
werk. Met name werknemers binnen de zorg worden geconfronteerd met agressief gedrag, zoals 
bedreigingen en fysiek geweld. De gevolgen hiervan kunnen zowel voor de medewerker als voor de 
organisatie ingrijpend zijn.  
De problematiek van agressie tegen werknemers met een publieke taak is inmiddels een van de 
speerpunten van het kabinet. In 2006 is het programma ‘veilige publieke taak (VPT)’ ingesteld door 
het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat zich richt op het terugdringen van het aantal 
geweldsincidenten. Het programma kent drie sporen: stellen van grenzen, aanpakken van daders en 
ondersteunen van werkgevers. In 2008 is de landelijke norm Veilige Publieke Taak met een 
beschrijving van de norm van acceptabel gedrag ondertekend door de ministers en koepel‐ en 
brancheorganisaties. Om inzicht te krijgen in de aard en omvang van agressie en geweld tegen 
werknemers met een publieke taak zijn er drie grootschalige landelijk onderzoeken uitgevoerd in 
2007, 2009 en 2011. De maatregelen binnen Veilige Publieke Taak zijn als volgt: 

1. Draagt uit wat de norm is voor acceptabel gedrag 
2. Bevorder dat de werknemers elk voorval van agressie en geweld melden 
3. Registreer alle voorvallen van agressie en geweld tegen de werknemers 
4. Train de werknemers in het voorkomen van en omgaan met agressie en geweld 
5. Reageer binnen 48 uur op degene die agressief is of geweld gebruikt tegen de medewerkers 
6. Bevorder dat de werknemers aangifte doen  
7. Verhaal de schade op de dader 
8. Verleen opvang en nazorg aan werknemers die slachtoffer zijn van agressie en geweld  
Op basis van enquêtes kan geconcludeerd worden dat er nog verbetering mag komen op het 

aangeven van ongewenst gedrag, verhalen van de schade op de dader en maatregelen tegen agressie 
en geweld (bouwkundig, technisch of elektronisch). Daarnaast blijkt dat steun van de leidinggevende, 
training in omgaan met ongewenst gedrag en een registratiesysteem voor incidenten als positief 
worden ervaren (Abraham, Flight  & Roorda, 2011). In een vergelijking tussen Duitsland, Zweden, 
Engeland en Nederland, blijkt dat het Nederlandse beleid er in positieve zin uitspringt.  
 
Percentage dat in 2011 aangeeft de afgelopen 12 maanden te maken te hebben gehad met verbale 
agressie door cliënten.  

  Nooit  Enkele keer  Vaak  Zeer vaak 

Gehandicaptenzorg  33.6  44.2  14.7  7.4 

GGZ en 
verslavingszorg  

29.6  41.8  18.6  10 

Jeugdzorg  36.9  46.9  12.6  3.6 

Thuis‐ en kraamzorg  62.8  34  2.5  0.7 

Verpleging en 
verzorging 

30.7  43  19.6  6.8 

Ziekenhuizen   59.2  37  3.1  0.7 

Actieplan veilig werken in de zorg (2012). Den Haag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

 

 

 

 



Percentage in 2011 dat aangeeft de afgelopen 12 maanden te maken te hebben gehad met fysieke 
agressie door cliënten.  

  Nooit   Enkele keer   Vaak   Zeer vaak 

Gehandicaptenzorg  48.5  36.1  10.1  5.3 

GGZ en 
verslavingszorg 

59.8  26.2  10.2  3.8 

Jeugdzorg  83.8  15.5  0.5  0.2 

Thuis‐ en kraamzorg  88.2  10.8  1  0.1 

Verpleging en 
verzorging 

43.0  39.6  10.8  6.6 

Ziekenhuizen   83.5  14.3  1.9  0.3 

Actieplan veilig werken in de zorg (2012). Den Haag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Beide tabellen laten zien dat er grote verschillen zijn tussen branches in de mate waarin 
zorgmedewerkers te maken hebben met agressie op de werkplek door cliënten. Opvallend is dat 
fysieke agressie door cliënten in alle onderzochte branches in mindere mate voorkomt dan verbale 
agressie. Daarnaast is onderzocht wat de percentages van agressie door naasten van cliënten zijn en 
er is te zien dat deze vrij laag zijn in alle branches.  
De Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het programma 
‘agressie en geweld’ opgericht dat zich richt op de bescherming van alle werknemers die bij de 
uitoefening van hun functie blootgesteld worden aan agressie en geweld. Het doel is om de risico’s 
die verbonden zijn aan de blootstelling van agressie en geweld te voorkomen en beheersen. De vraag 
is echter of er ook onderzoek is gedaan naar de effectiviteit van deze, en andere, interventies. Welke 
interventies werken wel en welke werken niet?  
  Beech and Leather (2006) hebben aan de hand van een literatuuronderzoek onderzocht 
waarom er weinig effectstudies worden gedaan naar preventieprogramma’s. Uit de literatuur bleek 
dat er verschillende redenen waren waarom er zijn weinig studies naar de effectiviteit worden 
gedaan: 

‐ Moeilijkheden in het verkrijgen van meetbare resultaten 
‐ Gebrek aan tijd 
‐ Gebrek aan kennis van evaluatietechnieken  
‐ Onduidelijke trainingsdoelen of evaluatie wordt als overbodig gezien omdat de 

trainingsdoelen zo overduidelijk zijn.  
‐ Gebrek aan senior management ondersteuning  
‐ Evaluatie is geen integraal onderdeel van de ontwikkeling van een training  

 
   



Projectspecificatie  
 
De onderzoeksvraag: wat zijn de effecten van interventies die in de zorg genomen worden om 
agressie tegen te gaan: welke werken wel en welke werken niet? 
 
Onder zorg wordt verstaan: 

‐ Artsen en verpleging in ziekenhuizen 
‐ Huisartsen 
‐ Tandartsen 
‐ Algemeen maatschappelijk werk 
‐ Geestelijke gezondheidszorg  

 
Interventies: zowel trainingen als technisch (hoge balies, glas enzovoorts).  

‐ Preventie van agressie 
‐ Hantering van geweld 
‐ Protocollen  

 
Er is een overheidsprogramma dat ‘veiligheid publieke taak’ heet en rapportages maakt.  
 
Per gevonden studie beschrijven: 

‐ Aantal proefpersonen 
‐ Waar is de studie gehouden, wat is er gedaan 
‐ Welke variabelen zijn er 
‐ Wat is de onderzoeksvraag  

 
De studies die in dit rapport worden besproken zijn gevonden via (scholar)google, pubmed en 
psychinfo met combinaties van de volgende zoektermen:  
Preventie, agressie, zorg, effectiviteit, preventieprogramma’s,  publieke taak, veilige publieke taak, 
geweld, workplace violence, aggression, health sector, aggression management, safety, prevention. 
Het rapport zal geen uitputtende review opleveren, maar het geeft wel een indicatie van het gedane 
onderzoek.   

   



Interventies Nederland: overzicht   
 

In dit hoofdstuk zullen een drietal studies besproken worden die een overzicht geven van de 
verschillende beschikbare interventies. Deze studies hebben vooral gekeken in hoeverre interventies, 
wettelijke bepalingen of programma’s geïmplementeerd zijn in bedrijven.  

Het blijkt dat een aantal bedrijven en instellingen in Nederland al aardig op weg is met het 
implementeren van wettelijke bepalingen, zoals beschreven in de arbowet. Echter, doordat 
instellingen zelf mogen bepalen op welke manier ze voldoen aan de bepalingen ontstaan er nogal 
wat onderlinge verschillen, waarbij niet duidelijk is welke maatregelen wel werken en welke niet. Als 
interventies al zijn ingeschaald op effectiviteit dan is dat veelal gedaan op basis van logisch 
redeneren en niet op empirische resultaten. Daarnaast blijkt uit interviews met hulpverleners zelf dat 
ze vaak anders aankijken tegen geweld dat bestuurders doen. Bij het opstellen van een beleid is het 
dan ook van belang om hulpverleners in te schakelen.   

Veelbelovende programma’s ter preventie van geweld.  
Kunst, M. J. J., Schweizer, S., & Knaap, L. M. v. d. (2006). 'Veelbelovende' programma's ter preventie 
van geweld. Tilburg: INTERVICT. 
 
In het rapport wordt verslag gedaan van een synthese van 48 studies naar de effecten van preventie 
van geweld in het publieke en semipublieke domein. Het komt voort uit de constatering dat er weinig 
bekend is over de effecten van preventieprojecten.  
De onderzoeksvragen zijn als volgt gedefinieerd: 

1. Welke maatregelen ter preventie van geweld in het publieke en het semipublieke domein 
zijn bekend en op hun effecten onderzocht in Nederland en in het buitenland? 

2. Welke mechanismen liggen ten grondslag aan effectieve maatregelen ter preventie van 
geweld in het publieke en het semipublieke domein? 

3. Onder welke omstandigheden worden de resultaten van effectieve maatregelen ter 
preventie van geweld in het publieke en het semipublieke domein verwacht en bereikt?  

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is een research synthese uitgevoerd, waarin relevante 
evaluatiestudies worden verzameld en kritisch worden geëvalueerd om tot een oordeel te komen 
over de vraag welke programma’s werken. Er is getracht om de Campbell Collaboration the 
combineren met het model van context‐ mechanisme‐ uitkomst van Pawson en Tilley. Binnen de 
Campbell Collaboration worden de studies beoordeeld op hun interne validiteit (een score van 3 op 
de Maryland Scientific Methods Scale is noodzakelijk om een uitspraak te doen over de 
methodologische kwaliteit met betrekking tot de interne validiteit). De context‐ mechanisme‐ 
uitkomst zegt iets over de externe validiteit van de studies. In totaal zijn 48 studies opgenomen die 
betrekking hebben op 36 interventies. Het overgrote deel van de studies is in de Verenigde Staten 
uitgevoerd, er blijken vrij weinig studies in Europa gedaan te zijn.  
  
  De literatuurselectie heeft een aantal preventieprogramma’s opgeleverd die als veelbelovend 
kunnen worden aangemerkt. De programma’s daarvan die ook specifiek voor de zorg gelden zijn 
Safer at work, Assaulted Staff Action Program (ASAP) en Sexual Assualt Risk Reduction Program en 
worden hieronder uitgelicht. Deze  betreffen contextgerichte, primaire en secundaire 
preventieprogramma’s. In deze programma’s wordt aan de volgende mechanismen aandacht 
besteed: 

‐ Training in tijdige herkenning van verbale en non‐verbale signalen van dreigend geweld 
‐ Verbetering adequate probleemoplossingstrategieën 
‐ Zichtbare aanwezigheid van een eerstelijns hulpverlener nadat een geweldsincident heeft 

plaatsgevonden 
‐ Het creëren van een veilige werkomgeving, onder meer door beleidsveranderingen, het 

opstellen van handleidingen en aanpassingen van werkplekken 



‐ Gedragverandering door observatie en imitatie (sociale leertheorie) 
‐ Bevordering central route processing door groepsdiscussies, rollenspellen en dergelijke 
‐ De waarschijnlijkheid dat een individu actie onderneemt in een situatie waarin geweld dreigt 

betreft een functie van de interactie tussen de waargenomen eigen kwetsbaarheid, de 
ervaren, ernst van de dreiging en de overtuiging van het individu dat hij/zij het dreigende 
gevaar het hoofd kan bieden.  

 
ASAP 
Psychiatrische ziekenhuizen en andere instellingen binnen de geestelijke gezondheidszorg vormen de 
context waarbinnen ASAP is uitgevoerd.  
Het programma zou als een soort risicomanagement‐ strategie kunnen worden beschouwd. 
Werknemers worden na verloop van tijd alerter op signalen die duiden op controleverlies bij de 
geweldpleger, waardoor minder aanvallen plaats vinden. Door de zichtbare aanwezigheid van een 
hulpverlener wordt naar buiten uitgestraald dat geweld niet geaccepteerd wordt. De ondersteuning 
die geboden wordt aan werknemers leidt mogelijk tot betere probleemoplossingstrategieën en 
angstreductie. Vanwege de angstreductie kan vermijdingsgedrag onder  werknemers met PTSS 
worden teruggedrongen, met als gevolg een kleiner risico op blootstelling aan geweld.  
Resultaten:  

‐ Het programma leidt ertoe dat dreigend geweld tijdig wordt onderkend (door non‐verbale 
signalen)  

‐ De aanwezigheid van ASAP teams leiden tot een attitudeverandering, waarbij er een 
toename van zelfverzekerdheid en een afname van angstgevoelens plaatsvindt.  

‐ De zichtbare attitudeverandering heeft een preventieve werking ten aanzien van het plegen 
van geweld.  Er is een afname te zien in de hoeveelheid geweld.   

 
Safer at work 

Het programma gaat uit van de gedachte dat gepast reageren op geweld en agressie 
meervoudige strategieën vergt, waaronder het creëren van een veilige werkomgeving door 
beleidsveranderingen, het opstellen van handleidingen en het aanpassen van werkplekken. 
Werknemers zijn door de training sneller in staat om geweldssituaties te voorkomen, doordat ze 
kennis verkrijgen over de kenmerken van een mogelijk gevaarlijke situatie. Indien conflictsituaties 
zich toch voordoen, zijn ze in staat om die snel en efficiënt op te lossen door gebruik te maken van 
adequate conflicthanteringstrategieën. Doordat het programma managers voorziet van informatie 
over het creëren van een veilige werkomgeving, zal geweld tegenover werknemers minder frequent 
voorkomen.  
Binnen dit programma zijn pilots gehouden onder professionals die werkzaam zijn binnen 
uiteenlopende werkvelden op het terrein van de zorg.  
Resultaten:  

‐ Werknemers zijn door de training sneller in staat om geweldssituaties te voorkomen, 
doordat ze kennis verkrijgen van de kenmerken van een potentieel gevaarlijke situatie 

‐ Mochten conflictsituaties zich voordoen dan zijn werknemers in staat die snel en efficiënt op 
te lossen door gebruik te maken van adequate conflicthanteringstrategieën.  

‐ Doordat het programma managers voorziet van informatie over het creëren van een veilige 
werkomgeving zal geweld tegenover werknemers minder frequent plaatsvinden.  

 
Sexual assault risk reduction program 

Het programma gaat in de eerste plaats uit van de sociale leertheorie door 
gedragsverandering te bewerkstelligen via observatie en imitatie. Daarnaast is het programma 
gebaseerd op het elaboration likelihood model dat ervan uitgaat dat informatieverwerking op een 
efficiënte manier geschiedt wanneer er gebruik wordt gemaakt van central route processing. Vis 
groepsdiscussies wordt geprobeerd om deze manier van informatieverweking (intensief nadenken) 
te bevorderen. Tot slot zijn er verschillende interventies gebaseerd op het health belief model dat 



ervan uitgaat dat de waarschijnlijkheid dat een individu actie onderneemt in een situatie waarin 
geweld dreigt, een functie betreft van de interactie tussen de waargenomen eigen kwetsbaarheid, de 
ervaren ernst van de dreiging en de overtuiging va het individu dat hij het dreigende gevaar het 
hoofd kan bieden.  

 
Conclusie: het rapport geeft geen harde gegevens over effectiviteit van de programma’s, maar geeft 
een overzicht van preventieprogramma’s die er zijn en die zijn ingeschaald op al dan niet effectief. 
Echter, het inschalen is gebeurd op logisch redeneren en niet op empirische resultaten.   



Goede praktijken tegen geweld. Preventie en bestrijding van ongewenste 
omgangsvormen op de werkplek.  
Kolner, C., Nauta, O., Soomeren, P. v., & Steinmetz, C. H. D. (2006). Goede praktijken tegen geweld. 
Amsterdam: DSP Groep 

 
In hoeverre de wettelijke bepalingen omtrent ongewenste omgangsvormen zijn ingevoerd is 

onderzocht in 2004. Werkgevers laten zien dat ze hun formele verplichtingen van het arbobeleid 
steeds beter nakomen. In 2004 constateerde werkgevers over de gehele linie een daling van het 
aantal officiële meldingen van agressie en geweld en seksuele intimidatie.  

De doelstelling van het onderzoek is sociale partners kennis te laten nemen van concrete 
mogelijkheden voor beleid en maatregelen ter preventie en vermindering van ongewenste 
omgangsvormen. Een maatregel wordt gezien als een goede praktijk als het overdraagbaar is, tot 
aantoonbare effecten heeft geleid, inspirerend is voor andere organisaties en onderdeel vormt van 
een integrale benadering of beleidscyclus.  

Het veldwerk bestond uit 2 ronden (start in juni 2005), waarbij in de eerste een vragenlijst 
werd afgenomen waarin een aantal kerngegevens werden gevraagd en in de tweede ronde werd er 
dieper ingegaan op de getroffen maatregelen. Binnen de inventarisatie werden meer dan 70 
bedrijven telefonisch benaderd, waarvan er 36 interessant bleken te zijn. De uitkomsten zijn 
gebaseerd op de impressies die uit de telefoongesprekken en het bestuderen van de 
beleidsdocumenten zijn verkregen.  
Resultaten: 

‐ Het blijkt dat het voor bedrijven en organisaties makkelijker is om ongewenste 
omgangsvormen van externen serieus aan te pakken dan interne omgangsvormen. Externe 
vormen van ongewenst gedrag hebben betrekking op anonieme daders en daarom geen 
invloed op de samenhorigheid onder de medewerkers. Echter, het is mogelijk dat bedrijven 
niet naar buiten kwamen met hun verhaal betreffende intern geweld, terwijl dat intern wel 
op de agenda staat. Intern geweld wordt ook vaak gezien als taboe. Bij het tegengaan van 
interne ongewenste omgangsvormen is opvallend vaak een rol weggelegd voor de 
vertrouwenspersoon 

‐ Veel beleid gericht op het tegengaan van ongewenst gedrag is van oorsprong curatief. Het 
beoogt een concreet probleem op te lossen. In de praktijk is te zien dat het curatieve beleid 
verandert in een preventief beleid. Daarbij verschuift het doel van het beleid van het 
probleem oplossen naar de probleemloze situatie in stand te houden. Een preventief beleid 
is tegenwoordig in veel gevallen een leidraad voor het beleid tegen ongewenst gedrag. Veel 
bedrijven hebben tegenwoordig gedragscodes en huisregels.  

‐ Er zijn 3 soorten bedrijven te zien 
o Bedrijven die net (niet) voldoen aan het wettelijke minimum. Er is formeel het een 

en ander geregeld, maar in de praktijk wordt er weinig of geen gebruik van gemaakt.  
o Bedrijven die de wettelijke verplichtingen nakomen en deze aanvullen met 

verschillende ad hoc gekozen beleidsinstrumenten (zoals trainingen).  
o Bedrijven waarbij de beleidscyclus wordt toegepast. Waarbij incidenten structureel 

worden geregistreerd en er een plan van aanpak is.  
De meeste geïnterviewde bedrijven vielen in categorie 2 (categorie 1 werd uitgesloten).   

‐ Succesfactoren: 
o Draagvlak bij de directie om ervoor te zorgen dat het initiatief serieus genomen 

wordt.  
o Draagvlak bij het middenkader, aangezien ze een belangrijke schakel zijn in het 

uitvoeren van het beoogde beleid.  
o Delegeren van verantwoordelijkheid, omdat de implementatie effectiever verloopt 

wanneer er duidelijk probleemeigenaren benoemd worden.  
o Interne afstemming om versnippering tegen te gaan 



o Maatwerk leveren om te voorkomen dat een centraal beleid wordt opgesteld dat te 
ver weg is van de werkvloer 

o Betrokkenheid genereren bij de totstandkoming van het beleid 
o Communicatie tussen directie en personeel 
o Controle cq. handhaving van regels  
o Rol koepels en brancheorganisaties is belangrijk voor bijvoorbeeld het regelen van 

algemene functies (centraal meldpunt en registratie) 
o Keurmerken en certificering maken het beleid op termijn effectiever  

 
Conclusie: in Nederlandse bedrijven zijn  er grote verschillen te zien met betrekking tot de 
implementatie van wettelijke bepalingen. De succesfactoren die gegeven zijn, zijn gebaseerd op het 
‘gevoel’ en logische redeneringen en niet op empirische gegevens. De gegevens die verkrijgen zijn  bij 
de verschillende bedrijven zijn ook niet geverifieerd.  
 
   



De aanpak van geweld tegen handhavers en hulpverlener  
Beuningen, J. C. B. M. v., Campen, N. G. M. v., Schuijer, E. I., Tax, C., & Wijnbelt, M. K. A. (2012). De 
aanpak van geweld tegen handhavers en hulpverlener: Nederlanse School voor Openbaar Bestuur. 

 
In het rapport wordt ingegaan op de vraag waarom geweld tegen hulpverleners juist nu 

zoveel politieke en bestuurlijke aandacht krijgt. Hoe kijken politici en bestuurders op nationaal 
niveau aan tegen dit fenomeen. Wat is de perceptie van lokale bestuurders en de managers van de 
medewerkers met een publieke taak. En wat vinden de medewerkers om wie het gaat er eigenlijk 
zelf van?  

In het rapport wordt aangegeven dat de voorloper van het programma Veilige Publieke Taak 
met name bestaansrecht verwierf op basis van ‘indrukken’ en dat wetenschappelijke onderbouwing 
ontbrak. Er was ook geen enkele wetenschappelijke basis voor de te verwachten effectiviteit van de 
voorgenomen beleidsmaatregelen. In eerste instantie had het programma Veilige Publieke Taak een 
preventieve insteek, vanaf 2008 is er een doorstart gekomen die vooral gericht wat op repressie. Na 
afkondiging van het beleidsprogramma VPT is het aantal beleidsmaatregelen zeer omvangrijk 
geworden. Echter, op het moment dat er aanwijzingen komen dat het geweld niet afneemt, worden 
er geen aanpassingen gedaan in het beleid. Er worden zelfs meer interventies van het type ‘ferm 
optreden’ geïnitieerd. Blijkbeer vraagt niemand zich af of de ingezette maatregelen wel de juiste zijn. 
Vanuit een theoretisch kader is dat een verklaarbaar patroon: onmacht leidt to meer beleidsinzet 
met beperkte effecten. Het middel waarmee getracht wordt het probleem op te lossen is van 
ondergeschikt belang. Iets doen wordt gezien als altijd beter dan niets doen. Gezien het feit dat er 
geen wetenschappelijke onderbouwingen zijn is het de vraag in hoeverre het mogelijk is geweest een 
samenhangend beleid ter bestrijding van het fenomeen te ontwikkelen.  

Opvallend is ook dat werknemers met een publieke taak in het beleid steeds worden 
beschouwd als slachtoffers en niet worden gezien als ervaringsdeskundigen. Van Beuningen et al. 
(2012) hebben interviews gehouden met werknemers met een publieke taak en het blijkt dat het 
lastig is te bepalen waar de grens ligt van onacceptabel gedrag. Hulpverleners geven wel aan dat hun 
verwachtingspatroon ten aanzien van de gepropageerde repressieve aanpak zeer groot is. Ze zijn 
sterk gefocust op het doen van aangifte en de opvolging van de aangifte. Dit zorgt voor teleurstelling 
en ontevredenheid, omdat aangiftes vaak geen serieuze opvolging krijgen. Daarnaast zijn ze ook 
ontevreden over het beeld dat in de SIRE spotjes ‘handen af van onze hulpverleners’ wordt 
neergezet. Ze herkennen zicht er niet in en wijzen vooral op de negatieve effecten van dergelijke 
beeldvorming.  

Hulpverleners geven aan dat de aanpak van het VPT ervan uit gaat dat het geweld tegen hen 
volkomen irrationeel gepleegd geweld is. Dit wijkt af van de blik die hulpverleners zelf hebben. Het 
geweld waarmee ze geconfronteerd worden kent vele verschijningsvormen, zoals geweld door 
onberekenbare psychiatrische patiënten die kampen met psychoses, geweld dat ontstaat door het 
gedrag en de wijze van bejegening van de hulpverlener en geweld dat ontstaat door het bestaan van 
verkeerde verwachtingen bij burgers. Hulpverleners stellen dan ook voor om een andere aanpak te 
kiezen: 

‐ Aandacht vragen voor het versterken van het professionele optreden door voldoende 
professionele ruimte te bieden, medewerkers op te leiden om goed te kunnen omgaan met 
psychiatrische patiënten en medewerkers te training in gedrag om situaties van agressie en 
geweld zoveel mogelijk te voorkomen. De bejegening is zeer bepalend voor de vraag of er 
een agressieve of gewelddadige reactie bij het publiek ontstaat of niet.  

‐ Het managen van de verwachtingen van burgers kan bijdragen aan het voorkomen of 
beperken van agressie en geweld.  

 
Bij hulpverleners zelf is er vooral sprak van berusting en lankmoedigheid. Er is begrip voor emoties 
van mensen van wie bijvoorbeeld een familielid op sterven ligt. In de meeste gevallen gaat het ook 
goed en agressie en geweld hoort bij het werken in de frontlinie. Het probleem moet dus niet groter 



gemaakt worden dan het is. Wel moeten er capaciteiten zijn om in ingewikkelde  situaties met 
mensen om te gaan worden versterkt. Er moeten eisen worden gesteld aan de competenties van 
hulpverleners en er moet professionele weerbaarheid komen. Tot slot moet er voorlichting gegeven 
worden over wijzigingen in taakuitvoering en het schetsen van reële beelden (dus niet de SIRE 
spotjes over hulpverleners in een oorlogssituatie).  

 
Conclusie: bij het opstellen van een beleid zal er wetenschappelijk onderbouwing aanwezig moeten 
zijn. Verder moet er rekening gehouden met de verschillende vormen van geweld  en moet de 
mening van de hulpverleners zelf moeten worden meegenomen. Zij kijken vaak met een ander oog 
naar geweld dan dat bestuurders doen.     



Interventies Nederland: empirisch onderzoek  
 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de Nederlandse empirische studies op het gebied van de 
effectiviteit van preventieprogramma’s tegen agressie in de zorg. Er zijn erg weinig van deze studies 
te vinden, daar het meeste onderzoek gedaan wordt naar de mate waarin de implementatie van 
bepalingen is voltooid. In totaal worden er acht studies beschreven.  

De implementatie van wettelijke bepalingen laten een afname in het aantal slachtoffers van 
agressie in de zorg zien, maar het beoogde resultaat is nog niet bereikt. Dit heeft er ook mee te 
maken dat nog niet overal een volledige implementatie is van de voorschreven bepalingen en 
instellingen deze op eigen manier invullen. De evaluatie van een trainingsprogramma in assertiviteit 
en agressie management laat zien dat de training resulteert in blijvende verandering in kennis en 
gedrag. Het is dus een effectieve interventie om te leren omgaan met agressie en geweld.  

Het Early Recognition Model is effectief gebleken in een afname van agressie en de ernst van 
de incidenten, doordat er in een vroeg stadium signalen worden herkend en er dus vroeg ingegrepen 
kan worden.  

Na gelijktijdige invoering van een vijftal interventies, onder andere versterkte 
informatievoorziening en een behandeling‐ planformulier, is er een afname te zien in de ernst van 
agressieve incidenten. 

Wanneer er afgegaan wordt op de mening van verplegers, en niet op empirische resultaten, 
worden individuele crisisinterventieplannen als meest effectieve interventie gezien. De minst 
effectieve interventies waren het inzetten van beveiligers en het meer gebruik maken van medicatie.  

In een ander onderzoek werd de inzet van beveiliging juist wel als effectief gezien, doordat er 
een afname van het aantal incidenten is waargenomen. Er zijn vrijwel geen gegevens over 
effectiviteit over protocollen met betrekking tot uiterlijkheden van een gebouw, zoals het verhogen 
van balies of het plaatsen van alarmknoppen.  

Een pilot naar een trainingsprogramma kan als redelijk geslaagd worden beschouwd, 
ondanks het geringe aantal proefpersonen. De training wordt niet direct als nutteloos ervaren door 
de deelnemers, maar er zijn geen resultaten bekend tussen de interventie en controlegroep en er zijn 
geen verschillen tussen de voor‐ en nameting met betrekking tot ervaringen met agressie.   

Tot slot kan er nog geconcludeerd worden dat er weinig tot geen effecten van interventies op 
de lange termijn bekend zijn.  

Programmarapportage agressie en geweld 2009‐2012 
Nimwegen, A. L. v., & Plaggenborg, H. (2012). Programmarapportage Agressie en Geweld 2009‐2012: 
Rijksoverheid 

Het programma ‘agressie en geweld’ van de inspectie van SZW richt zich op de bescherming 
van werknemers die bij het uitoefenen van hun beroep blootgesteld worden aan agressie en geweld. 
Het doel van het programma is om de risico’s die verbonden zijn aan de blootstelling van agressie en 
geweld voorkomen en beheerst worden. De inspecties zijn onder andere uitgevoerd bij de sector 
Zorg en Welzijn en justitiële inrichtingen en daarbij is gekeken of de werkgever voldoet aan zijn 
verplichtingen uit de Arbo‐wet om de werknemer tegen agressie en geweld te beschermen aan de 
hand van elf beheersmaatregelen die genomen moeten worden.  

In 2012 is een rapportage uitgekomen dat de resultaten over de looptijd van het programma 
van 2009 tot 2012 weergeeft. In die tijd zijn ongeveer 2550 inspecties verricht bij ongeveer 1800 
organisaties. Naast de inspecties is ook handhavingcommunicatie ingezet, om de naleving van de 
Arbo‐wet te handhaven en is er intensief samengewerkt met sociale partners en het ministerie van 
Binnenlandse Zaken. In 2011 is er een digitale tool ‘zelfinspectie agressie en geweld’ geïntroduceerd 
die de organisaties mogelijkheid bied om via internet zelf na te gaan of ze genoeg doen om agressie 
en geweld aan te pakken.  

 
 



Zorg  
Van april 2010 tot en met december 2011 zijn er 639 locaties van 200 zorginstellingen uitgebreid 
geïnspecteerd op de maatregelen in het kader van agressie en geweld. De zorginstellingen maken 
deel uit van de subsectoren jeugd‐, thuis‐, en kraamzorg, geestelijke gezondheidszorg, 
huisartsenposten,  opvanghuizen en asielzoekerscentra.  
  Voorafgaand aan de inspecties heeft de inspectie SWZ gesprekken gehad met de werkgevers‐ 
en werknemersorganisaties in de zorg. Zij onderkennen beiden het risico en zijn bezig met het 
implementeren van het onderwerp agressie en geweld in de arbocatalogus. Tijdens de inspecties 
bleek over het algemeen dat de instellingen goed op weg zijn. Vooral de sectoren die in voorgaande 
jaren al eerder bezocht zijn, tonen aan dat ze aan de slag zijn gegaan om agressie en geweld beter te 
beheersen. De meeste instellingen hebben inmiddels voldoende aandacht voor het onderwerp, maar 
moeten er wel voor zorgen dat de maatregelingen op alle afdelingen ook daadwerkelijk 
geïmplementeerd worden. Het is daarom nodig om incidenten te melden en deze te evalueren en 
goede voorbeelden worden gevolgd.  

Naast de goede stappen die zijn gezien, zijn er bij 102 van de 200 instellingen zijn in totaal 
265 overtredingen geconstateerd. Overtredingen kunnen van incidentele aard zijn, wat bij 22 van de 
instellingen het geval was, maar kunnen ook van structurele aard zijn. De 80 instellingen waar sprake 
was van structurele overtredingen worden opnieuw gecontroleerd. Vooral de jeugdzorg, 
maatschappelijke opvang en asielzoekerscentra toonden structurele overtredingen en werden 
risico’s minder goed beheerst dan in andere subsectoren.  

Wat geconcludeerd kan worden is dat een kleine meerderheid van de instellingen, met name 
de thuis‐ en kraamzorg, huisartsenposten en de geestelijke gezondheidszorg, het beleid agressie en 
geweld op orde heeft. Het is belangrijk dat instellingen zelf regelmatig evalueren of de voorgestelde 
procedures en maatregelen ook overal ingevoerd worden en het gewenste effect bereiken. Een 
structurele analyse van incidenten en een tijdige terugkoppeling naar de werkvloer is van groot 
belang, om ervoor te zorgen dat direct noodzakelijke maatregelen worden getroffen en zo nieuwe 
incidenten worden voorkomen. In de sector aanpak zorg en welzijn 2012‐2015 is psychosociale 
arbeidsbelasting (PSA) één van de belangrijkste risico’s waar de inspectie zich op zal richten. Voor 
2012 zijn 750 inspecties gepland voor het opvolgen van PSA. Daarnaast is er een campagne 
ontwikkeld (‘gezond en veilig werken, dat maakt zorg beter’), dat bestaat uit brochures, flyers, 
factsheets met inspectieresultaten, presentaties en animaties gericht op de zorgsector.  
 
Justitiële inrichtingen  

Van maart tot en met juni 2011 inspecteerde de inspectie SZW in totaal 100 locaties van 39 
justitiële inrichtingen die onder te verdelen zijn in penitentiaire inrichtingen, forensisch 
psychiatrische centra en detentiecentra. In justitiële inrichtingen komen ongewenste 
omgangsvormen tussen collega’s onderling meer dan gemiddeld voor in vergelijk met andere 
openbare sectoren. Daarnaast hebben de medewerkers in penitentiaire inrichtingen te maken met 
agressie en geweld van derden (gedetineerden en bezoekers). Metingen van VPT in 2007, 2009 en 
2011 laten zien dat respectievelijk 91%, 94% en 92% van de medewerkers het slachtoffer was van 
agressie en geweld.  
In 45% van de inrichtingen was er sprake van 1 of meer overtredingen op het gebied van onderlinge 
ongewenste omgangsvormen tussen personeel. In 71% van de inrichtingen waren er overtredingen 
op agressie en geweld door derden. Er is vooral gehandhaafd op het ontbreken van een beoordeling 
van de risico’s en onvoldoende voorlichting en instructie over de aard van de risico’s en de genomen 
maatregelen. Verder is er gehandhaafd op het ontbreken van beheersmaatregelen als 
klachtenregeling, daderaanpak, (weerbaarheids‐)trainingen, vaststellen van een protocol, alarmering 
en het melden, registreren en evalueren van incidenten.  
  De Arbo‐wet wordt nog altijd slecht nageleefd en heeft er in vergelijking met de voorgaande 
inspectie meer handhaving plaats moeten vinden. In grote mate schort het nog aan de vertaling van 
beleid naar concrete maatregelen op de werkvloer. De voorlichting en instructie aan de 
medewerkers moet verbeterd worden en adequate weerbaarheidtrainingen zijn nodig om 



medewerkers voor te bereiden op incidenten. Daarnaast is geadviseerd om het agressiebeleid door 
te lichten met behulp van de zelfinspectietool. De maatregelen kunnen gehaald worden uit de 
arbocatalogus agressie en geweld van het Rijk en het blijkt dat veel inrichtingen niet op de hoogte 
waren van deze catalogus. In hercontroles wordt nagegaan of de inrichtingen zich aan de geven 
opdrachten hebben gehouden.  
 
Conclusie: het rapport geeft geen beeld over de harde cijfers, maar geeft aan dat bedrijven en 
instellingen bezig zijn met het implementeren van maatregelen die gesteld zijn. Het programma 
‘agressie en geweld’ zoals het is opgesteld door de overheid heeft ervoor gezorgd dat er een grote 
mate van bewustzijn is bij organisaties waar publiekscontacten frequent plaatsvinden. Ze zijn de 
noodzaak in gaan zien van het nemen van concrete maatregelen. De doelstelling van het programma 
was om een afname te realiseren van het aantal medewerkers dat slachtoffer wordt van agressie van 
66% in 2007 tot 51% in 2011 door middel van het implementeren van wettelijke verplichtingen. Er is 
een afname te zien in het aantal slachtoffers (65% in 2009 en 59% in 2011), maar het beoogde doel is 
niet behaald. Echter, de implementatie van wettelijke verplichtingen lijkt er dus wel voor te zorgen 
dat er minder slachtoffers ontstaan. Doordat instellingen zelf invulling mogen geven aan de 
richtlijnen is niet duidelijk welke preventie maatregelingen wel effectief zijn en welke niet.   



An evaluation of an aggression management training program to cope with 
workplace violence in the healthcare sector 
Oostrom, J. K., & Mierlo, H. v. (2008). An evaluation of an aggression management training program 
to cope with workplace violence in the healthcare sector. Research in Nursing & Health, 31, 320‐328. 

 
De eerste stappen voor het omgaan met werkgerelateerd geweld, zijn training en onderwijs.  

Trainingen bevatten vaak het herkennen van gewelddadig gedrag van mensen, herkenning van 
mogelijke gewelddadige situaties of mensen en preventief gedrag of de‐escalatie strategieën. Het is 
inmiddels algemeen bekend dat training belangrijk is om geweld op de werkvloer te voorkomen, 
maar er is weinig bekend over de effectiviteit van zulke programma’s. Dat komt grotendeels doordat 
er een gebrek is aan gepubliceerde voorbeelden van systematische evaluaties van 
trainingsprogramma’s.  

Het doel van dit artikel is een systematische evaluatie van een trainingsprogramma, dat is 
ontwikkelt om thuiszorg medewerkers om te laten gaan met agressieve cliënten, te presenteren. Met 
behulp van IRS (internal referencing strategy; vergelijk tussen 2 sets van afhankelijke variabelen in 
één enkele groep waarvan een deel het trainingsprogramma krijgt en een deel niet) wordt een 
trainingsprogramma geëvalueerd dat is ontwikkeld om thuiszorg werkers om te laten gaan met 
agressieve cliënten door het verhogen van de assertiviteit. De evaluatie was op het level van leren en 
gedrag. De experimentele variabelen zijn assertiviteit en coping met agressiviteit en de controle 
variabele is het functioneren van het team.  
Hypothese:  

1. na training laten de trainees hogere niveaus van assertiviteit en coping met agressiviteit zien 
dan voor de training.    

2. De toename in assertiviteit en coping met agressiviteit is groter dan een mogelijke toename 
in de controle variabele.  

Methode: 
‐ De studie is gedaan in 2006 in Nederland in samenwerking met een Nederlands training 

instituut dat een training had geïmplementeerd in een thuiszorgorganisatie. Deelname aan 
de training en het evaluatieprogramma was op vrijwillige basis.  

‐ De proefpersonen (42 in totaal) bestonden uit 11 domestic aids, 15 thuiszorg medewerkers, 
7 verplegers en 9 kraamzorgwerkers.  

‐ Een vragenlijst was gebruikt om de training te evalueren die werd afgenomen op drie 
verschillende momenten: voor de training (T1), direct na de training (T2) en 5 weken na de 
training (T3).  

o Op T1 heeft 100% de vragenlijst ingevuld 
o Op T2 heeft 90% de vragenlijst ingevuld 
o Op T3 heeft 64% de vragenlijst ingevuld.  

‐ Het trainingsprogramma was ontwikkeld door een training en consultancy organisatie in 
samenwerking met de thuiszorgorganisatie. De bedoeling was om inzicht in assertiviteit en 
agressie en herkenning van gewelddadig gedrag of personen te vergroten; inzicht in de 
interactie met agressieve personen en de effecten van interactie stijlen op de agressieve 
personen; proefpersonen technieken en skills geven om hen te helpen om potentiële 
dreigende situaties te voorkomen.  
Het programma bestond uit 3 delen, die elk 4 uur duurden. Tussen de delen zaten 2 tot 3 
weken. In deel 1 van het programma deden de proefpersonen oefeningen gerelateerd aan 
assertiviteit, non‐verbale aspecten van communicatie en verschillende communicatie stijlen. 
Daarna identificeerden de proefpersonen een persoonlijke kwestie of vraag waaraan ze 
wilden werken tijdens de training. Tijdens deel 2 werden oefeningen gedaan die gerelateerd 
waren aan feedback, status en het omgaan met conflict situaties. Ze werkten ook aan hun 
persoonlijke kwesties door middel van rollenspellen. Tijdens het derde deel van het 



programma oefenden de proefpersonen hun gedrag door middel van rollenspellen met 
professionele training acteurs.  

‐ Meting: proefpersonen werden gevraagd een vragenlijst in te vullen die bestond uit 24 items 
op een 5 punten schaal. De vragenlijst bestond uit 16 statements over assertiviteit en 
agressie management. Er zijn 2 subschalen gemaakt, namelijk insight into assertiveness and 
aggression en ability to cope with adverse working situations die elk uit 8 items bestaan. 
Daarnaast werd team functioneren (mate van team spirit en in hoeverre medewerkers en 
managers elkaar kunnen motiveren) gemeten op 8 items Een hogere score geeft aan dat er 
meer kennis of inzicht in de gemeten variabelen is ontstaan.  

Resultaten:  
‐ Significante effecten voor inzicht in assertiviteit en agressie  en mogelijkheid om om te gaan 

met negatieve werksituaties (oneway repeated measures anova). De grootste toename in 
inzicht ontstond via T1 en T2 en dit bleef stabiel tussen T2 en T3. Er was ook een toename in 
mogelijkheid om te gaan met negatieve werksituaties tussen T1 en T2 en tussen T2 en T3.  

‐ Effectsize voor inzicht was groot ( d=1.21) evenals die van ability to cope (d=1.42).  
‐ Oneway repeated measures anova gaf geen significante resultaten wat aangeeft dat team 

functioneren niet significant toeneemt met de tijd. The two‐way repeated measures anova 
met tijd en variabele type (experimentele en controle variabele) als within‐ subject factors 
gaf een significant effect over tijd en een significante interactie tussen tijd en variabele type. 
Dit suggereert dat het trainingprogramma een ander effect heeft op de experimentele 
variabele dan de controle variabele over tijd.  

‐ De t‐test op mean scale score op T3 – mean scale score op T1 laat een toename zien in de 
experimentele variabelen, dat significant groter was dan de non‐significante toename op 
teamfunctioneren.   

Beperkingen:  
‐ De resultaten zijn gebaseerd op zelfrapportage.  
‐ De evaluatie heeft niet alle 4 evaluatiecriteria van Kirkpatrick gedekt.  
‐ Er is niet gecontroleerd voor selectie effecten door de vrijwillige deelname van 

proefpersonen. De resultaten kunnen zijn ontstaan doordat de proefpersonen gemotiveerd 
waren en graag iets wilden leren.  

 

Conclusie: de resultaten bevestigen de eerste hypothese en geeft dus aan dat de training resulteert 
in blijvende veranderingen in kennis en gedrag. Team functioneren laat een kleine, maar niet 
significante toename zien tijdens de training periode. Doordat de toename van de experimentele 
variabelen significant groter was dan de non‐significante toename in team functioneren, is de 
effectiviteit van de agressie management training bevestigd ( IRS is gebaseerd op de assumptie dat 
de training effectief is op het moment dat de toename op de experimentele variabele groter is dan 
de mogelijke toename op de controle variabele). Training in assertiviteit en agressie management is 
een effectieve interventie om te leren omgaan met geweld en agressie.  

   



Proefschrift Management of inpatient aggression in forensic mental health nursing. 
The application of the early recognition method.  
Fluttert, F. A. J. (2010). Management of inpatient aggression in forensic mental health nursing. 
University of Utrecht, Arnhem. 

 

Proefschrift van FAJ Fluttert ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit 
Utrecht. In de thesis wordt uitgelegd hoe de Early Recognition Method (ERM) verpleging in de 
forensische zorg kan helpen om samen te werken met hun patiënten in de identificatie van vroege 
tekens van agressie en het uitvoeren van interventies met het doel om te voorkomen dat ernstige 
agressie optreed. Het proefschrift bestaat uit meerdere onderzoeken en de relevante zullen dan ook 
apart van elkaar beschreven worden.  

Risk management by early recognition of warning signs in patients in forensic psychiatric care.  
Fluttert, F., Meijel, B. v., Webster, C., Nijman, H., Bartels, A., & Grypdonck, M. (2008). Risk 
management by early recognition of warning signs in patients in forensic psychiatric care. Archives of 
Psychiatric Nursing, 22, 208‐2016. 

 

Early recognition houdt in dat er gekeken wordt naar vroege signalen van verslechterend 
gedrag in situaties die geassocieerd worden met gewelddadig en agressief gedrag van patiënten. De 
signalen kunnen worden gedefinieerd als subjectieve percepties, gedachten, gedrag voordat het 
incident plaats vindt. De focus van de early recognition training is gericht op de verbetering van 
vaardigheden van zelfbeheersing and hun vermogen op het herkenning van vroege signalen van 
gedragsverslechtering. Men gaat ervan uit dat het gedrag van een patiënt idiosyncratisch is, maar 
altijd terug te leiden is naar een soort ‘handtekening’. Wanneer deze ‘handtekening’ 
gereconstrueerd kan worden, kan het gebruikt worden om vroege signalen van 
gedragsverslechtering te herkennen.  
Er is een protocol opgesteld waarin de methode van de 4 fases tot in detail is beschreven.  

‐ Fase 1: introductie van de methode aan de patiënt met een uitleg van wat verwacht wordt 
van de patiënt en verpleger.  

‐ Fase 2: de verpleger, patiënten en mensen in het netwerk van de patiënt wordt gevraagd om 
een lijst te maken met de belangrijkste signalen voor de patiënt 

‐ Fase 3: patiënten leren hun gedrag te monitoren om early signs te herkennen 
‐ Fase 4: preventieve acties worden beschreven en de patiënt wordt gestimuleerd om die 

acties te gebruiken als er sprake is van early signs.  
Resultaten van een eerdere studie onder de ervaringen van verplegers met het gebruiken van het 
protocol wezen uit dat de samenwerking tussen verpleger en patiënt is vooral moeilijk voor 
patiënten met een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Echter, op het moment dat de verpleging 
een goede manier van werken hadden gevonden wilden patiënten ook meewerken aan het 
programma. 
 
Conclusie: early recognition concept is belangrijk omdat het het idee van vroege interventie vergroot 
doordat patiënten hun eigen gedrag kunnen controleren. Early recognition heeft sterke praktische 
implicaties voor forensisch verpleegkundigen omdat het hun toestaat om agressie te verzachten door 
patiënten te helpen met het opsporen van vroege signalen.  

 
   



Preventing aggressive incidents and seclusions in forensic care by means of the ‘Early Recognition 
Method’.  
Fluttert, F. A., Meijel, B. v., Nijman, H., Bjorkly, S., & Grypdonck, M. (2010). Preventing aggressive 
incidents and seclusions in forensic care by means of the 'Early Recognition Method' Journal of 
Clinical Nursing  19, 1529‐1537. 

 

Het doel van de studie is te onderzoeken of de toepassing van de ERM zorgt voor een 
significante afname van incidenten. Verwacht werd dat patiënten die actief betrokken zijn bij ERM 
minder agressief worden en daardoor minder vaak afgezonderd hoeft te worden.  
De ERM is geïntroduceerd op 16 afdelingen (verdeeld in 3 groepen) van een maximaal beveiligd 
forensisch centrum. Er is een naturalistisch quasi‐ experimentele one‐way care‐crossover design 
(cases zijn hun eigen controles) gebruikt. Het aantal en de ernst van de incidenten in dezelfde 
patiënten voor en na blootstelling aan de ERM werd vergeleken.  

Er deden 168 
mannelijke patiënten mee aan 
de studie tussen januari 2003 en 
juni 2005 en 21 daarvan 
weigerden. De implementatie 
van ERM gebeurd zoals eerder 
beschreven en de ERM sessie 
tussen de patiënt en de mentor 
duurde ongeveer 30 minuten 
per week en was 
geïmplementeerd in de al 
bestaande evaluatie sessies 
tussen patiënten en hun 
mentors.  
Tijdens de baseline meting 
werden de volgende data 
vergaard: DSM diagnose, mate van psychopathie (PCLR‐R), type van vergrijp waarvoor de patiënt 
veroordeeld is, sociodemografische kenmerken. Wat er gemeten werd was het aantal afzonderingen 
dat een patiënt moet ondergaan en de ernst van de incidenten, gemeten met de SOAS. Elke twee 
maanden werden de incidenten gescoord met behulp van de SOAS. Er werd ook gemeten in hoeverre 
de patiënt betrokken was bij het programma, gemeten tijdens de evaluatie sessies met een 
monitoring form.  
De verschillen tussen de patiënten die meededen en die weigerden werden berekend met de Chi‐
square en t‐testen. De effecten va de ERM werden geanalyseerd tussen groepen en binnen 
patiënten.  
Resultaten: 

‐ Patiënten die weigerden mee te doen scoorden significant hoger op psychopathie.  
‐ Tijdens de studie vonden 436 afzonderingen plaats, 323 daarvan waren uitgedeeld aan de 

patiënten die mee deden aan de studie. Van de patiënten die mee deden was er een 
significante afname van het aantal afzonderingen.  

‐ Tijdens de ERM observatie periode was er een significante lagere agressie te zien wanneer 
vergeleken werd met de treatment as usual periode. De ernst van de incidenten nam ook af.  

‐ Gemiddelde effect sizes zijn gevonden wat suggereert dat de toepassing van ERM leidt tot 
een afname in agressief gedrag.  

 
Beperkingen: 

‐ Er was geen randomised control design en dus kan er niet gezien worden of er een causale 
relaties is tussen de interventie en de afname in incidenten.  



 
Conclusie: de resultaten suggereren dat het early recognition model gezien kan worden als een 
effectieve risk management methode voor forensische patiënten, met name voor patiënten met 
persoonlijkheidsstoornissen. Er namelijk een afname in agressie en ook de ernst van de incidenten 
neemt af. Er dienen echter gecontroleerde studies gedaan te worden om de effectiviteit van de 
interventie vast te stellen.  
   



Preventie van agressieve incidenten  
Nijman, H., Allertz, W., Boogaard, M. v., Chatrou, E., Dassen, M., Fleuren, W., et al. (1996). Preventie 
van agressieve incidenten Tijdschrift voor de psychiatrie 38, 723‐734. 

 

Het hoofddoel van de studie is de effecten van agressieverminderende interventies op het optreden 
van agressief gedrag te toetsen.  
De interventiestudie werd in november 1994 gestart, waarbij op 3 gesloten afdelingen aan de hand 
van de SOAS gedurende een voormeting van 3 maanden het aantal en de ernst van de zich 
voordoende agressieve incidenten bepaald. Na de voormeting werd er in een tiental bijeenkomsten 
gewerkt aan het selecteren en protocolleren van mogelijke agressieverminderende interventies door 
een multidisciplinaire projectgroep. Het opstellen van de interventies werd gedaan op basis van 
resultaten uit een eerder onderzoek. In juni 1995 werd gestart met een nameting van 3 maanden op 
een gesloten opnameafdeling. De geselecteerde interventies werden niet toegepast op 2 
controleafdelingen (een gesloten opnameafdeling en een gesloten vervolgafdeling). Er werden 5 
interventies ingevoerd die zich met name richtten op het verbeteren van de communicatie en 
informatievoorziening tussen hulpverleners en patiënten.   

1. Agressieprotocol dat bestaat uit een aantal verbale interventies die bij escalaties door de 
teamleden worden genomen. Bij de escalatie dient aan de patiënt te worden meegedeeld 
waaruit het agressieve gedrag bestaat, de gevolgen die het gedrag heeft, de emoties die het 
gedrag oproepen en dat er maatregelen genomen zouden worden als het gedrag niet 
gestopt werd zoals gevraagd. Als deze verbale interventies geen gevolgen hadden en er 
sprake was van verdere escalatie werd er op een later tijdstap een nabespreking gedaan. In 
deze bespreking werd besproken wat er was voorgevallen, wat de gevolgen waren en 
waarom eventuele maatregelingen genomen moesten worden. Vervolgens werd aan de 
patiënt gevraagd om te beschrijven wat er was gebeurd en met welke redenen. Daarna 
werden er preventieve afspraken gemaakt.  

2. Zo snel mogelijk na opname tot afspraken te komen aan de hand van een behandeling‐
planformulier.  

3. De informatievoorziening over de functie en de werking van de gesloten deur van de afdeling 
verbetert en gestandaardiseerd. Er blijkt veel agressie voor de deur te zijn. Voor de patiënt 
lijkt het niet altijd duidelijk waarom de afdelingsdeur gesloten is en wanneer hij wel of niet 
van de afdeling mag. Naast de deur werd een bord opgehangen met een beschrijving van de 
uitgangsmogelijkheden die de patiënten hebben.  

4. Informatievoorziening over overlegsituaties van het behandelteam verbetert. Er blijkt veel 
agressie ten tijde van overleggen te zijn. Het vergaderschema werd zichtbaar gemaakt. 

5. Een schema met spreekuren van de behandelende arts werd opgehangen, omdat daarover 
onduidelijkheid ontstond (en dus ook agressief gedrag).  

Getoetst werd of na de implementatie van deze interventies het aantal agressieve incidenten af nam 
op de onderzoeksafdeling ten opzichte van de controleafdelingen. Er was een aparte toetsing voor 
fysieke agressie en de gemiddelde ernst van de agressieve incidenten.  

Resultaten:  

‐ Het aantal incidenten daalde met 62.7% en op de controleafdelingen daalde het aantal 
incidenten met 43.8%. Er is geen significant verschil te zien tussen de voor‐ en nameting op 
de onderzoeksafdeling ten opzichte van de controleafdelingen. Het totale aantal agressieve 
incidenten op alle 3 de afdelingen zijn significant afgenomen.  
De daling heeft plaatsgevonden ondanks een stijging van het aantal verpleegdagen op alle 
afdelingen. Er is geen verschil in het aantal onvrijwillig opgenomen patiënten tijden de voor‐ 
en nameting op de 3 afdelingen.  



‐ Op alle 3 de afdelingen is een afname te zien in fysieke agressie. Het aantal fysieke 
incidenten is op de onderzoeksafdeling significant gedaald ten opzichten van de gesloten 
vervolgafdeling.  

‐ De gemiddelde ernst van de optredende agressieve incidenten op de onderzoeksafdeling is 
ten opzichte van de controleafdelingen afgenomen (randsignificant).  

Limitaties: 

‐ Het kan dat de gevonden significante daling op alle afdelingen komt door de systematische 
registratie van agressie, met daarbij een bewustwording van de teamleden. Er kunnen echter 
ook tijdsgebonden factoren aanwezig zijn die de reductie kunnen verklaren.  

‐ Er is een relatief korte onderzoeksperiode geweest die de niet‐significante afname van het 
aantal incidenten op de interventieafdeling veroorzaakt kan hebben.  
 

Conclusie: na invoering van de interventies is de ernst van de agressieve incidenten op de 
onderzoeksafdeling minder dan op de controleafdelingen (randsignificantie). Het lijkt dat de 
interventies een effect hebben, maar op zowel de onderzoeksafdeling als op de controleafdelingen 
nam de totale frequentie van agressieve incidenten af. Daarmee rijst de vraag of deze vermindering 
onder invloed van de meting met de SOAS tot stand kwam en zal er dus verder onderzoek plaats 
moeten vinden voor harde conclusies kunnen worden getrokken.    



Ervaringen van hulpverleners met agressie van opgenomen (forensisch) psychiatrische 
patiënten.  
Gielis, K. A. L. (2010). Ervaringen van hulpverleners met agressie van opgenomen (forensisch) 
psychiatrische patiënten. UMC Utrecht. 

 

Dit is een afstudeerthesis aan de universiteit van Utrecht (master verplegingswetenschap) met als 
doel de ervaring en kennis van psychiatrische hulpverleners die met patiënten werken waarvan de 
kans op agressief gedrag relatief hoog is te bepalen. Welke maatregelen denken zijn dat effectief 
zijn?  
Het is een kwantitatief survey onderzoek waarbij gebruik gemaakt werd van een vragenlijst die 
speciaal voor het onderzoek is ontworpen.  Het bevat een lijst van mogelijke interventies ter 
preventie van agressie welke door de proefpersonen op hun effectiviteit beoordeeld moesten 
worden. De interventies zijn ingedeeld in 19 interventies op het niveau van de patiënt, 17 
interventies op het niveau van het verpleegkundig team en 10 interventies op het afdelingsniveau. Er 
werd beantwoord op een schaal van 1 tot 5.  
Er zijn 210 medewerkers (werkzaam binnen de divisie Aventurijn van Altrecht te Den Dolder) 
aangeschreven en daarvan hebben er 85 de vragenlijst ingevuld. De proefpersonen zijn werkzaam op 
een forensisch psychiatrische afdeling, centrum voor jeugdpsychiatrie en een behandelcentrum voor 
Sterk Gedragsgestoorde en Licht Verstandelijk Gehandicapten.  
Resultaten: 

‐ Maken van individuele crisisinterventieplannen wordt als het meest effectief gezien. In de 
praktijk worden deze plannen nog wel eens vergeten of er pas bijgehaald als de agressie al 
heeft plaatsgevonden. Ze zijn echter bedoeld om vroegsignalering van agressie mogelijk te 
maken, zodat er op tijd interventies ingezet kunnen worden. Daarnaast wordt meer 1‐op‐1 
contact met de patiënt als effectief gezien, evenals meer mogelijkheden tot het aanbieden 
van een zinvolle dagbesteding en het geven van training in agressiereducerende 
gesprekstechnieken.  

‐ De minst effectieve interventies waren het inzetten van beveiligers op de afdeling en meer 
gebruik maken van medicatie. Daarnaast werd er ook weinig effectiviteit verwacht van het 
sneller inzetten van dwangmaatregelen en het inzetten van meer mannelijke, of juist meer 
vrouwelijke stafleden.  

 

Conclusie: het maken van individuele crisisinterventieplannen werd door de respondenten als meest 
effectieve interventie gezien. In de praktijk blijkt dat deze plannen nog wel eens vergeten worden of 
er pas bij worden gehaald als de agressie al plaats heeft gevonden. De minst effectieve interventies 
waren het inzetten van beveiligers en het meer gebruik maken van medicatie. De resultaten zijn 
gebaseerd op de mening van de respondenten en niet op empirische gegevens.    



Gewenst beleid tegen ongewenst gedrag‐ voorbeelden van goed beleid tegen 
ongewenste omgangsvormen op het werk.  
Vries, S. d., Niekerk, M. v., Dalen, E. J. v., & Nuyens, M. (2002). Gewenst beleid tegen ongewenst 
gedrag: voorbeelden van goed beleid tegen ongewenste omgangsvormen op het werk. Hoofddorp: 
TNO. 

 
In opdracht van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid is een onderzoek uitgevoerd 
naar de implementatie en effecten van de regels die zijn opgesteld in de Arbo‐wet. Er is een 
inventarisatie gedaan naar de ‘goede praktijken’ op het gebied van ongewenste omgangsvormen.  
 
Westfries Gasthuis  
Het Westfries Gasthuis in Noord‐Holland, heeft een opnamecapaciteit van ruim 500 bedden en 
verwerkt jaarlijks 220.000 poliklinische bezoeken. In 2000 heeft er een incident plaatsgevonden 
waarbij er een arts bij de keel werd gegrepen. Het Plan Veilige Zorg heeft ten doel het algemeen 
veiligheidsgevoel te vergroten en bevat de volgende maatregelen: 
Met de politie en het OM is een veiligheidsconvenant afgesloten. Eenmaal in de 6 weken vindt er 
overleg plaats tussen een ziekenhuisdelegatie en de politie over het veiligheidsbeleid. Daarnaast is 
ook afgesproken dat medewerkers aangifte kunnen doen met hun eigen naam maar met het 
ziekenhuis als woonadres. Angst voor represailles weerhield mensen ervan aangifte te doen onder 
hun eigen woonadres. Er zijn nu ook meer aangiftes gedaan dan in voorgaande jaren.  
Meer medewerkers dan voorheen volgen weerbaarheidtraining of training klantgerichtheid. Er zijn 
stroomschema’s gemaakt als instructie voor het handelen na een incident.   
Er zijn diverse camera’s opgehangen, eventueel gekoppeld aan een alarmeringssysteem (panieksein) 
Sommige toegangsdeuren zijn tijdens nacht‐ en weekenduren afgesloten 
Er wordt gewerkt met een vaste bewakingsdienst. Een belangrijk intern onderdeel is de 
bewakingsdienst die van 21.00 uur ’s avonds tot 7 uur ’s ochtends aanwezig is. Buiten deze tijden zijn 
ze direct oproepbaar, wat zorgt voor een algemeen veiligheidsgevoel.  
Posters attenderen medewerkers en bezoekers erop dat agressie ontoelaatbaar is.  
Het plan is recent ingevoerd, maar er is een afname van het aantal geweldsincidenten te zien (27% 
minder verbale agressie en 30% minder fysieke agressie).  
 
Sociale Dienst Amsterdam 

Medewerkers van de sociale dienst Amsterdam lopen risico in aanraking te komen met agressieve en 
soms gewelddadige cliënten. De arbeidsomstandigheden worden zodanig georganiseerd dat er 
zoveel mogelijk voorkomen wordt dat agressie en geweld ontstaat, slachtoffers van agressie en 
geweld passende hulpverlening ontvangen en daders van agressie en geweld ervaren dat agressief 
gedrag niet geaccepteerd, noch beloond wordt.  
De sociale dienst heeft 4 kerntaken: mensen toe leiden naar werk, verstrekken van uitkeringen, zorg 
bieden aan mensen die extra steun nodig hebben en het structureel verminderen van de armoede in 
Amsterdam. Er werken momenteel 1570 mensen, waarvan er ongeveer 700 in direct contant staan 
met cliënten. In 1988 is er een beleid gestart tegen ongewenst gedrag, voor die tijd was er alleen een 
ad hoc beleid bij incidenten.  
Het beleid bestaat uit de volgende maatregelen: 
Bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers wordt expliciet gekeken of ze om kunnen gaan 
met agressie en geweld en dus geschikt zijn. Nieuwe medewerkers krijgen ook allemaal een cursus 
hoe ze moeten omgaan met agressie en geweld door cliënten.  
De ruimtes zijn schoon en netjes en alle balies en spreekkamers zijn voorzien van een alarm. Bij een 
van de kantoren van de sociale dienst zijn de balies aangepast: 

‐ Halve schermen zijn voor de balie geplaatst  
‐ Balies zijn hoog 



‐ Balies hebben een bepaalde diepte waarbij de afstand zo groot is dat de cliënt en 
medewerker elkaar niet kunnen raken 

‐ De balierand, de lichtbakken en de afscheiding tussen de balies zijn zo breed en glad dat een 
cliënt geen grip heeft  

‐ Het ontvangstdeel van de balie is smal uitgevoerd om indringbaarheid te beperken.  
‐ Mogelijkheid om een glazen afscherming te plaatsen tussen medewerker en cliënt  
‐ Monitoren zijn afgeschermd 
‐ Een aanvullend videosysteem verdient de voorkeur, zodat medewerkers achter de balie 

kunnen zien we er binnenkomen en in de wachtkamer zitten en het werkt preventief tegen 
agressie als de cliënt weet dat hij opgenomen wordt.   

‐ Tijdens de megabanenmarkt is er beveiliging aanwezig  
‐ Er zijn onderlinge gedragsregels (met 2 personen een huisbezoek afleggen bijvoorbeeld) 
‐ Er zijn gedragsregels voor cliënten 
‐ Incidenten worden geregistreerd en er wordt aangifte gedaan bij de politie.   

Resultaten:  

‐ Medewerkers ervaren een veilige werkomgeving en ervaren minder stress en staan steviger 
in hun schoenen bij het aangaan van moeilijke gesprekken.  

‐ Er is een terugloop van incidenten na de inzet van beveiligers 
‐ Er is een opener klimaat gekomen onder medewerkers en cliënten over het praten over het 

beleid tegen agressie en geweld.  

Curium  

Curium (academisch centrum kinder‐ en jeugdpsychiatrie) is opgebouwd uit drie afdelingen: 
residentiële zorg, poliklinische zorg en dagbehandeling en dove kinderen met psychiatrische 
problematiek. Er was al veel kennis over het omgaan met agressie in de organisatie, maar de 
middelen daartegen was beperkt aanwezig en ieder werd geacht zelfstandig kennis toe te passen. De 
kern van het beleid is het diagnosticeren van agressie conform de RADAR methodiek, waarop de 
mate van agressie te benoemen is aan de hand van drie niveaus.  

‐ 0= assertief niveau 
‐ 1= agitatie niveau: interventies gericht op het terug brengen van agressie naar niveau 0, met 

name door communicatie.  
‐ 2= dreigend verbaal of dreigend fysiek geweld: agressie komt in de gevarenzone en regels 

moeten worden gesteld.  
‐ 3= fysiek gewelddadig gedrag: fysiek ingrijpen, gebeurt in een team.  

Als maatregel om om te gaan met agressie geldt de Controle Fysieke Beheersing. Dit is een in‐
company training bij agressie en geweld en is opgebouwd met eenduidige interventietechnieken. De 
technieken zijn gericht op preventie, registratie en opvang. Medewerkers die cliëntencontact hebben 
moeten de training volgen. Verder is er een standaard registratieformulier voor incidenten die 
gekoppeld is aan een protocol rondom meldingen. Ook in de inrichting van het gebouw zijn 
maatregelen doorgevoerd. De separeerruimtes zijn veiliger geworden, de gangen zijn breder en 
donkere hoeken zijn vermeden. Bovendien is in iedere ruimte een alarmknop gemonteerd.  
Er is een toename van melding van het aantal incidenten dat kan duiden op een drempelverlaging. 
Ook zijn er betere arbeidsverhoudingen tussen collega’s en leidinggevende.  
 

Thuiszorg Noord‐ Brabant  

Ze maken gebruikt van het Sociale Veiligheid Programma in de Thuiszorg dat tot stand is gekomen in 
een samenwerkingsverband tussen  thuiszorginstellingen in de hele provincie. Er worden mobiele 
telefoons uitgedeeld, een training in agressie en geweld, een weerbaarheidtraining en 
politievoorlichting. Alle maatregelen zijn gericht op agressie van daders van buiten de organisatie. De 
doelstelling is om te komen tot een keuze van de beste maatregelingen ter verhoging van de sociale 
veiligheid. Per thuiszorginstelling is 1 maatregel geïmplementeerd en deze is geëvalueerd.  



De mobiele telefoons geven de medewerkers de mogelijkheid om op elk moment hulp in te roepen 
of om melding van een incident te doen. De training agressie en geweld heeft als leerdoel het 
versterken van het eigen, mentale proces ingeval van een agressieve cliënt en draait om het 
versterken van zelfvertrouwen of voorkomen van zenuwachtigheid. De weerbaarheidtraining is 
gericht op fysieke technieken om om te gaan met agressie. De politievoorlichting gaat over het 
omgaan en voorkomen van agressie en geweld.  
Alle maatregelen hebben als effect het vergroten van het sociaal veiligheidsgevoel, maar de mobiele 
telefoons het meest.  
De resultaten zijn echter niet zo betrouwbaar, want er is maar 1 herhalingsmeting gedaan ( 4 
maanden na de invoering) en er zijn geen 2 of meer maatregelen tegelijk ingevoerd bij 1 instelling om 
te zien wat het effect van die samen is. Bovendien gaat het om de invoer van mobiele telefoons dat 
nu achterhaald is.  
 
Conclusie: Plan Veilige Zorg in het Westfries Gasthuis lijkt te werken, want er is een afname in het 
aantal geweldsincidenten. De lange termijn resultaten moeten worden afgewacht.  
Bij de Sociale Dienst in Amsterdam wordt er een veiligere werkomgeving ervaren en is er een afname 
in het aantal incidenten na de inzet van beveiliging. Of het veranderen van de balies ook 
daadwerkelijk effect heeft op afname van agressieve incidenten is niet bekend.  
Bij Curium zijn er betere verhoudingen tussen de medewerkers en er is een toename in het aantal 
agressiemeldingen. Dit kan betekenen dat er een drempelverlaging is, maar deze resultaten geven 
niet de werkelijke effectiviteit weer.  
De interventies die zijn gebruikt bij Thuiszorg Brabant lijken tot dusver niet erg effectief, aangezien 
per instelling 1 maatregel is geïmplementeerd en het samenspel van verschillende maatregelen 
waarschijnlijk tot een beter resultaat zal leiden. Bovendien is er geen lange termijn effect berekend.  
   



Pilot Project Weerbaarheid verpleegtehuis Randerode  
Velden, P. v. d. (2012). Pilot Project Weerbaarheid verpleegtehuis Randerode. Apeldoorn 
Verpleegtehuis Randerode.  
 
Verpleeg‐ en reactiveringcentrum Randerode wil de weerbaarheid van het personeel bewaken en 
vergroten om op die manier inhoud te geven aan goede personeelszorg. Het project heeft twee aan 
elkaar gekoppelde doelen: 

1. Met behulp van een pilot bij één te kiezen afdeling de weerbaarheid van verpleegkundigen 
en ziekenverzorgenden trachten te bewaken en te vergroten. Er wordt een specifiek 
trainings‐ of opleidingsmodel ontwikkeld, waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande 
trainingen en opleidingen van het IVP.  

2. Goede lessen trekken uit de pilos zodat ze in ieder geval ook van nut zijn voor alle andere 
verpleeghuizen en revalidatiecentra. Hiervoor wordt een onderzoek uitgevoerd dat bestaat 
uit een voor‐ en nameting.  

Het onderzoek aangaande de pilot bestond uit een voormeting (1‐2 weken voor de training) en een 
nameting (1 maand en 1 jaar na afloop van de training). Een vergelijkbare groep werknemers, die de 
training niet krijgen, worden ook een jaar gevolgd. Doelen van het onderzoek: 

‐ Beter onderling samenwerken en/of onderlinge conflicten zijn verminderd 
‐ Copingstijlen met betrekking tot problemen met collega’s, patiënten en familieleden van 

patiënten zijn veranderd, men is assertiever geworden, zoekt eerder steun in deze situaties, 
heeft meer controle over eigen emoties en kan gedachten mbt deze situaties makkelijker van 
zich afzetten en minder depressief reagerend.  

‐ Zich vitaler/gezonder is gaan voelen en meer het gevoel heeft zich te kunnen ontplooien in 
het werk 

‐ Er is sprake van een afname van incidenten.  
In totaal zijn er twee afdelingen die de training kregen en 2 afdelingen die als controle dienen met in 
totaal 71 werknemers. Uiteindelijke blijkt dat de omvang van de controle groepen dermate klein was 
dat deze niet in de analyses betrokken konden worden. Ten behoeve van de pilot is er een vragenlijst 
samengesteld die 2 keer is afgenomen en bestaand uit vragen die betrekking hebben op biografische 
kenmerken, gezondheid, ervaringen met agressie, geweld en lastig gedrag, copingstijlen, onderlinge 
samenwerking en functioneren op het werk en de ervaringen met de training.  
Vanwege het relatief kleine aantal deelnemers zijn de analyses beperkt tot statische vergelijkingen 
van gegevens voor en na de trainingen (analyses met t‐testen, correlatie, MCNEMAR, marginal 
homogenity). Een p‐waarde tussen 0.05 en 0.1 werd ook als significant beschouwd.  
Resultaten: 

‐ Er is een toename van vitaliteit, zelfrealisatie en een sterke verbetering in de onderlinge 
samenwerking en daaraan gerelateerd een afname van conflicten met collega’s.  

‐ Op groepsniveau hebben zich veranderingen voorgedaan met betrekking tot copingstijlen in 
stressvolle situaties met familieleden van patiënten. Problemen worden actiever aangepakt, 
men zoekt meer steun bij elkaar, koestert meer geruststellende gedachten en uit minder 
emoties. Dit is niet het geval in probleemsituaties met collega’s en alleen wat actieve coping 
betreft bij patiënten.  

‐ 3 op de 4 deelnemers is van mening dat de training hen weerbaarder heeft gemaakt.   
 
Conclusie: ondanks het geringe aantal proefpersonen mag de pilot als redelijk geslaagd worden 
beschouwd. De resultaten wijzen er niet direct op dat de training als overbodig of nutteloos is 
ervaren. Echter, er zijn geen verschillen gevonden tussen de voor‐ en nameting in ervaringen met 
confrontaties met agressie. De training zal bij een grotere groep moeten worden uitgezet om betere 
analyses te kunnen doen en te kunnen kijken naar verschillen tussen de interventie en controlegroep 
en bepalen of er een effect op de lange termijn is.  



Interventies buitenland  
 

Dit hoofdstuk beschrijft een zevental studies die gedaan zijn in het buitenland met betrekking tot de 
effectiviteit van maatregelen die genomen worden tegen agressie in de zorg. In vergelijking met 
Nederland, zijn er in het buitenland meer empirische studies gedaan naar de effectiviteit van 
interventieprogramma’s. Het lijkt alsof men in Nederland meer bezig is met het controleren van het 
naleven van voorschriften, terwijl in het buitenland meer aandacht wordt besteed aan effectiviteit.   
  Na invoering van VIF is er meer bewustzijn van risicosituaties en meer kennis hoe daarmee 
om te gaan. De interventiegroep rapporteerden niet minder geweldsincidenten dan de controle 
groep, maar het zou kunnen dat ze meer bewust geworden zijn van de incidenten en er dus meer 
gerapporteerd wordt. Het lijkt dus alsof VIF effectief is, maar een langetermijn effect is nog niet 
bekend.  
  Na invoering van het trainingsprogramma van N. Oud blijkt er een afname te zijn van 
dwangmaatregelingen en sommige vormen van agressie. Tevens bieden te technieken een promotie 
voor het veiliger omgaan met agressieve patiënten en wordt het zelfvertrouwen van de verpleging 
vergroot. Er zijn geen veranderingen gevonden in de houding van de verpleging, terwijl dat wel 
beoogd was. Daarnaast is een lange termijn effect nog niet bekend en kan dus nog niet met 
zekerheid gezegd worden dat het een effectieve maatregel is. 
  Onderzoek heeft uitgewezen dat een zero‐tolerance beleid voor agressie een negatieve 
impact op de houding van mensen die werken in de gezondheidszorg in relatie met het managen van 
agressie in de zorg. Dit is dus een maatregel die niet effectief is.  

Implementation and evaluation of a practical intervention program for dealing with 
violence towards health care workers  
Arnetz, J. E., & Arnetz, B. B. (2000). Implementation and evaluation of a practical intervention 
programme for dealing with violence towards health care workers Journal of Advanced Nursing, 31, 
668‐680. 

 

Het doel van de studie is het evalueren van de effecten van een gecontroleerde, praktische 
interventie programma waarin alle types van gewelddadige gebeurtenissen systematisch worden 
geregistreerd en regelmatig worden bediscussieerd met werknemers in de zorg.  
De gestelde hypotheses zijn: 

1. In vergelijk met werknemers in de controle groep, rapporteren de werknemers in de 
interventie groep na 1 jaar een groter bewustzijn van de risico’s van geweld gericht op 
werknemers. 

2. In vergelijk met werknemers in de controle groep, rapporteren de werknemers in de 
interventie groep na 1 jaar een verbeterde omgang met agressieve of bedreigende situaties 

3. In vergelijk met werknemers in de controle groep, rapporteren de werknemers in de 
interventie groep na 1 jaar minder blootstelling aan gewelddadige incidenten in vergelijking 
met de baseline.  

Het project heeft gebruik gemaakt van het violent incident form (VIF), dat is ontwikkelt om de 
gewelddadige gebeurtenissen binnen de zorg makkelijk te registreren. Het is een checklist, van één 
pagina, die focust op sleutelaspecten van de gewelddadige gebeurtenis.  
De studiepopulatie bestond uit 47 gezondheidszorg werkplekken in Stockholm, met in totaal 1560 
werknemers. Het merendeel van de deelnemende werknemers is geregistreerd en werkt als 
verpleger of verpleger met speciale training in geestelijke gezondheid. De deelnemende werkplekken 
werden willekeurig toegewezen aan de interventie of de controle groep. De interventie groep (24 
werkplekken) en de controle groep (23 werkplekken) waren gelijk in het type patiënten dat ze 
verzorgen. Elke werkplek benoemde een project coördinator die als een link tussen de werkplek en 
de onderzoekers.  



Project design: 
‐ September 1996: baseline vragenlijst over ervaringen met geweld op het werk naar de 

werknemers op alle werkplekken. Deze vragenlijst bestond uit 19 items die gingen over 
eerder ervaringen met geweld of dreigingen van geweld op het werk.  

‐ Oktober1996‐september 1997: registratie van gewelddadige gebeurtenissen met behulp van 
de VIF op alle werkplekken. Tijdens deze periode wordt er in de interventie groep een 
gestructureerd programma voor regelmatige discussie met werknemers van specifieke 
gewelddadige incidenten. De groepen ontvingen richtlijnen voor het feedbackprogramma. 
Op het moment dat er een incident gemeld werd nam de project coördinator contact op met 
de persoon die het had gemeld om te vragen wat er waas gebeurd. Daarna wordt het 
incident gerapporteerd naar de andere werknemers en daaraan verbonden een werkoverleg. 
De bedoeling was om te discussiëren over wie er agressief was, wat de oorzaak was, op welk 
moment, op welke plaats en hoe gebeurde het. Had het slachtoffer al iets door, hoe heeft 
het gehandeld en kon het voorkomen worden. Kopieën van deze gesprekken werden naar de 
onderzoekers gestuurd.  

‐ Oktober 1997: een follow‐up vragenlijst over ervaringen met gewelddadige incidenten om te 
kunnen vergelijken met de baseline en de perceptie van het project. De vragenlijst bestond 
uit dezelfde vragen als de baseline vragenlijst, met een aanvulling van 15 items over de 
perceptie van de werknemers met betrekking tot het project. Project coördinatoren 
beantwoorden een extra vragenlijst (13 items) over in welke mate ze de richtlijnen hadden 
opgevolgd in de periode.  

Resultaten: 
‐ Chi‐square en one‐way anova waren gebruikt om groep verschillen, vóór en na het 

programma te bepalen. Chi‐square is ook gebruikt om de baseline met de follow‐up te 
vergelijken. Logistische regressie werd gebruikt om het risico van blootstelling aan geweld 
vast te stellen, mogelijke effecten van de studiegroep en controleren voor confounders.  

‐ Response rates in de interventie groep was 61% en in de controle groep 62%.  
In de baseline interventie groep zaten 579 pp en in de baseline controle groep 366 pp. Er was 
een hogere mate van ervaringen met geweld in het verleden in de interventie groep, maar 
geen significant verschil.  
684 gewelddadige incidenten werden geregistreerd, waarvan 409 door de interventie groep 
en 271 door de controle groep. Een totaal van 103 feedback sessie zijn gerapporteerd, 
waarbij 15 werkplekken geen sessies hadden gehouden.  

‐ In de follow‐up interventie groep reageerden 356 pp en in de controle groep 333. Vergeleken 
met de baseline was er een significante afname van gerapporteerd geweld voor beide 
groepen. In de interventie groep werd door 90% geweld gerapporteerd, terwijl dat in de 
controle groep 82 % was (een significant verschil).  

‐ De interventie groep rapporteerde dat ze een betere bewustwording hadden van risicovolle 
situaties voor geweld richting werknemers, hoe een mogelijke gevaarlijke situatie vermeden 
kan worden en hoe de verpleging het best om kan gaan met een patiënt of persoon die 
agressief naar hen wordt.  

‐ 77% van de project coördinatoren had het idee dat hun werkveld betere routines voor het 
managen van gewelddadige incidenten had ontwikkeld wanneer vergeleken wordt met de 
tijd voor het project. Er was geen significant verschil tussen de groepen. De interventie groep 
maakte significant meer gebruik van de checklist met richtlijnen dan de controlegroep.  

Beperkingen:  
‐ Er waren geen richtlijnen voor gelimiteerde activiteit op de controle groepen. De reden 

daarvoor was om te zien of VIF op natuurlijke wijzen zou leden tot werkoverleg.  
‐ Er is geen informatie over hoe project coördinatoren werden geselecteerd. De motivatie en 

het enthousiasme van deze persoon heeft invloed op de werknemers en de uitvoer van het 
project.  

‐ Er was een groter verlies van pp in de interventie groep in de follow‐up 



 

Conclusie: aan het begin van de studie waren er geen verschillen te vinden tussen de controle en 
interventiegroep op het gebied van ervaringen met geweld. Aan het eind van het project waren 
ervaringen met geweld lager dan de baseline scores voor beide groepen. Echter, vergeleken met de 
controle groep was de afname in de interventie groep relatief laag en was het verschil tussen de 
groepen significant. 2 van de 3 hypotheses zijn uiteindelijke bevestigd. De interventie groep 
rapporteerde dat ze meer bewust waren geworden van risico situaties en dat ze meer kennis hadden 
hoe daarmee om te gaan. De hypothese dat de interventie groep minder geweld zou melden dan de 
controle groep is niet bevestigd. Een verklaring zou kunnen zijn dat door de feedbacktrainingen er 
meer bewustzijn is voor gewelddadige incidenten en dat ze dus ook meer gerapporteerd worden. 
Werkplekken die VIF hebben gebruikt zijn geneigd om deze te implementeren in hun routines na 
afloop van het onderzoek. Latere follow‐up moet uitwijzen of dit een tijdelijke trend was, of dat het 
bewijst bruikbaar te zijn in het managen van geweld naar medewerkers in de zorg.   
 

   



A nursing intervention to handle patient aggression: the effectiveness of a training 
course in the management of aggression 
Needham, I. (2004). A nursing intervention to handle patient aggression: the effectiveness of a 
training course in the management of aggression. Maastricht University Maastricht.  

 

Dit is een proefschrift van Ian Needham ter verkrijging van de doctor graad aan de Universiteit van 
Maastricht. Het proefschrift bestaat uit verschillende onderzoeken en de meest relevante zijn 
hieronder apart beschreven. In het proefschrift wordt het effect van een training in het omgaan met 
agressie op de houding van verpleegkundigen en op de agressie van patiënten onderzocht. Deze 
interventie is gekozen doordat er een tekort is aan bewijs voor de effectiviteit van dit soort 
trainingen, er in Zwitserland een gebrek is aan een gestandaardiseerd lesprogramma voor 
verpleegkundigen voor agressiehantering, er is behoefte om interventies in te voeren die de 
toepassing van dwang terug kunnen dringen en de vernedering van patiënten kunnen verminderen.  

De training die gebruikt is, is ontwikkeld door N. Oud en is gericht op het aanleren van 
vaardigheden waarbij concrete handelingen en problemen centraal staan. Het primaire doel van de 
cursus is preventie en de‐escalatie van dreigende agressie. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed 
aan technieken om in te grijpen bij patiënten die daadwerkelijke agressief zijn en de coördinatie en 
samenwerking tussen verpleegkundigen of andere hulpverleners bij agressie. Het 
trainingsprogramma bestond uit 24 lessen die elk 50 minuten duurden en werden gehouden op 5 
dagen. Het doel van de cursus was het geven van kennis, mogelijkheden en technieken aan de 
studenten. De volgende gebieden werden belicht, types en oorzaken van agressie, ontstaan van 
agressie, reflectie op eigen agressieve componenten, theorie over de verschillende fases van 
agressieve incidenten, gedrag tijdens agressieve situaties, soorten conflict management, 
communicatie en interactie, post agressie procedures, veiligheid van de werkvloer, preventie van 
agressie, uitbraak technieken en rollenspellen.  
Als hypothese wordt aangenomen dat de training een effect heeft op de houding van de 
verpleegkundigen, op hun zelfvertrouwen in het kunnen omgaan met agressie en op negatieve 
gevoelens die het gevolg kunnen zijn van het omgaan met agressieve patiënten. Doordat 
verpleegkundige beter kunnen om gaan met agressie zou er een vermindering van agressie en dwang 
plaats vinden.  

The effect of a training course in aggression management on nursing students’ confidence and 
perception of aggression 
Needham, I., Abderhalden, C., Zeller, A., Dassen, T., Haug, H., Fischer, J., et al. The effect of a training 
course in aggression management on nursing students' confidence and perception of aggression. 
Journal of Nursing Education. 

 

Agressie van patiënten is een probleem in de meeste verpleegdomeinen waarbij verpleegstudenten 
het meest kwetsbaar zijn. Trainingen zijn geïntroduceerd om verpleegsters op een betere manier om 
te leren gaan met agressie van patiënten. De trainingen zorgen voor een groter zelfvertrouwen en 
veranderingen in de houding ten opzichte van agressie.   

In een quasi experiment is gekeken naar de invloed van een training op waargenomen 
vertrouwen, houding ten opzichte van agressie en de perceptie van agressie onder verpleegkundige 
studenten. Verwacht werd dat studenten in de interventie groep zichzelf met meer vertrouwen 
zouden zien in het omgaan met agressieve patiënten en een meer positieve houding en perceptie 
over agressie zouden ontwikkelen. De studie is gehouden in Zwitserland met 117 verpleegkundige 
studenten van 2 opleidingen. De studenten waren van verschillende nationaliteiten en zaten in alle 
leerjaren (het merendeel zat in jaar 1). Op de ene school werd het programma gegeven als onderdeel 
van het curriculum en de andere school gaf de training niet. Beide groepen werden op 3 tijdstippen 



gemeten: een baseline (pre‐test), de laatste dag van de training (post‐test) en 3 maanden na de 
training (follow‐up).  

Studenten moesten een vragenlijst met demografische gegevens en ervaringen met agressie 
invullen. Daarnaast ook de Confidence in coping with Patiënt aggression instrument, dat werd 
gebruikt om het vertrouwen van de verpleging in het omgaan met agressieve patiënten te 
monitoren. De studenten werd gevraagd om hun positie ten opzichte van hun gedrag naar agressieve 
patiënten aan te geven op een VAS schaal. De perceptie op agressie van studenten werd gemeten 
met een korte versie van de Percepion of agression scale (POAS).  

De twee groepen werden geanalyseerd ten opzichte van hun baseline meting met chi‐square 
en een mann‐whitney test. Een repeated measures design (univariate analyse van variantie) werd 
gebruikt om de effecten op vertrouwen in het omgaan met agressieve situaties, houding ten opzichte 
van agressie en de perceptie van agressie te monitoren.  
Resultaten: 

‐ De geen significante verschillen tussen de groepen gevonden op de ervaringen met agressief 
gedrag.  

‐ De interventiegroep lief een hoge significante toename zien in zelfvertrouwen.  
‐ De houding ten opzichte van agressie was significant veranderd in de interventiegroep direct 

na de training. Agressie werd gezien als een ‘comprehensible, purposeful behavior’. De 
training heeft dus indruk gemaakt op de studenten.   

‐ Op de lange termijn was de houding ten opzichte van agressie onveranderd. Om op de lange 
termijn hetzelfde effecten te houden als op de korte termijn werd gevonden moeten er 
verdere interventies worden aangeboden, zoals follow‐up trainingen.  

‐ Er waren geen significante verschillen op de POAS (perceptie van agressie), dus de training 
heeft daar geen effect op.   

‐ Conclusie: de training zorgt voor een toegenomen zelfvertrouwen in de omgang met agressie 
van patiënten zonder in te grijpen in hun houding. Verder testen van de implicatie op 
populaties in andere onderwijsinstellingen is nodig voordat er gegeneraliseerd kan worden.  

 
Beperkingen: 

‐ Het toegenomen vertrouwen van de studenten is op basis van zelfreport en wil dus niet 
zeggen dat ze in de praktijk ook veranderingen laten zien en beter omgaan met agressieve 
patiënten.  

‐ Dat er geen verschillen zijn de gevonden in de perceptie op agressie kan komen doordat de 
verkorte versie van de POAS niet sensitief genoeg is.  

‐ Het kan zijn dat de periode van 3 maanden niet lang genoeg is geweest om veranderingen in 
houding te vinden. In een andere studie is namelijk gevonden dat hoe meer ervaring 
verplegers hebben hoe toleranter ze zijn ten opzichte van agressie.  

‐ De studie is niet gerandomiseerd en daardoor zaten er geen mannen in de interventie groep. 
Uiteindelijk blijkt dat vaker voor te komen op verplegingsopleidingen dus leidt het niet direct 
tot een vertekend beeld bij generalisatie.  
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In de studie is gehypothetiseerd date en training in het managen van agressief gedrag leidt tot een 
meer positieve perceptie van agressie, tot een hogere tolerantie naar patiënten met agressief gedrag 



en een vermindering van negatieve gevoelens van verplegers werkend in acute psychiatrische 
settings op het omgaan met agressieve patiënten.  

De onafhankelijke variabele is de training in agressie management en de afhankelijke 
variabelen zijn de perceptie van agressie en negatieve gevoelens. Alle 87 acute psychiatrische 
afdelingen in het Duits sprekende deel van Zwitserland waren uitgenodigd om mee te doen aan de 
studie, 6 afdelingen deden mee waarvan er 3 in de interventie groep zaten en 3 in de controle groep. 
De controle groep kreeg de training pas na afloop van de studie. Alle 114 verplegers die op de 6 
afdelingen werkten moesten eerst een vragenlijst invullen voor de training en een tweede keer na 3 
maanden.  

De verplegers moesten een vragenlijst over socio‐ biolografische items en over hun 
ervaringen met agressie invullen. Om de perceptie van agressie te achterhalen is een korte versie van 
de perception of aggression scale (POAS‐S) afgenomen en dit is de Tolerance Scale. The Impact of 
patiënt aggression on carers scale is ontwikkelt voor het meten van negatieve gevoelens van 
verplegers in het omgaan van incidenten met agressieve patiënten.  

Chi‐square en Mann‐Whitney test en independent sample t‐test zijn gebruikt om de 
vergelijkbaarheid van de 2 groepen op de baseline te testen. Een repeated measures design is 
gebruikt om de verschillen tussen de baseline en de follow‐up te monitoren.  
Resultaten: 

‐ 58 verplegers vulden de vragenlijsten in ( 30 in de interventie en 28 in controle). Alle 
vergelijkingen van de gemiddelden van de variabelen van de controle en de interventie groep 
waren niet significant (positieve perceptie van agressie, negatieve perceptie van agressie, 
tolerance scale, verslechtering van relatie tussen patiënt en verpleger, negatieve morele 
emoties en negatieve gevoelens naar externe bronnen). Ook na de interventie waren er geen 
significante verschillen te vinden. Een klein verschil (niet significant) was te vinden op de 
verslechtering van de relatie tussen patiënt en verpleger; in de interventie groep nam die iets 
af en in de controle groep nam die iets toe. 

‐ Geen van de 3 hypotheses is bevestigd.  

Beperkingen: 

‐ Het aantal proefpersonen in de beide groepen was relatief klein. Door herhaalde metingen 
vulden niet alle proefpersonen de beide metingen in.  

‐ Het is mogelijk dat de instrumentatie inadequaat was. de schalen zijn voor het eerst gebruikt 
en het is mogelijk dat ze niet in staat zijn om kleine verschillen te meten.  

‐ Het kan ook zijn dat de training weinig aanleiding geeft tot het veranderen van dingen. Het 
zou kunnen dat men er niet in geslaagd is de variabelen op een adequate manier te 
behandelen (weinig impact gehad).  

‐ Het zou ook kunnen dat er pas op lange termijn resultaten behaald worden.  

 

The effectiveness of two interventions in the management of patient violence in psychiatry: report 
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pilot study Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 11, 595‐601. 

 

In deze studie is een dual centre feasibility study gebruikt voor het repliceren van een studie design 
in een 1:1 modus, behalve dat er niet gerandomiseerd is. Er is een stadse en 1 plattelandse acute 
psychiatrie afdeling opgenomen. Sequentieel is er risico voorspelling door de verpleging en 
gestandaardiseerde werknemers training geïntroduceerd gedurende 10 maanden. De primaire focus 
was het aantal agressieve incidenten en dwangmaatregelen gedurende de baseline periode, de 
introductie van een systematische risico voorspelling en de training zelf op de werknemers.  



  De studie is gedaan in 2 acute afdelingen met ieder 12 bedden in het Duits sprekende deel 
van Zwitserland. Het is een niet‐gerandomiseerd interventie onderzoek met vergelijkingen voor en 
na de interventie. Tijdens de 3 maanden durende baseline periode werd de risico voorspelling 
geïntroduceerd. Tijdens de 7e maand kreeg de verpleging op beide afdelingen één week training in 
agressie management. Gedurende de laatste 4 maanden waren beide interventies geïmplementeerd.  
  De risico voorspelling bestond uit een uitgebreide versie van de Broset Violence Checklist 
(BVC), waarin verpleging 6 gedragingen van patiënten (verwarring, irritatie, onstuimig, verbaal 
dreigen, fysiek dreigen en aanvallen van objecten) als aanwezig of afwezig. In combinatie met deze 
schaal was er een rating gebaseerd op de ervaringen van verplegers met de VAS schaal. Verplegers 
werden gevraagd om de kans in te schatten dat een patiënt agressief zal worden voor de volgende 
halfdagelijkse meting. De gecombineerde ratings gaven een score tussen erg laag risico en hoog 
risico. Alle patiënten werden 2 keer per dag op 3 achtereenvolgende dagen beoordeeld. Bij patiënten 
die een score boven 7 (van de 12) kregen, werd geadviseerd om preventieve maatregelen te 
bediscussiëren (bijvoorbeeld observeren, ontspanning) en onmiddellijke metingen voor patiënten 
met score boven de 10.  
  Met behulp van de SOAS‐R konden de incidenten geregistreerd worden waarbij de bedoeling 
van de patiënt, het doel van de agressieve handeling, de gevolgen voor het slachtoffer en de 
maatregelen die het gedrag beëindigden meegenomen.  
  Chi‐square testen werden gebruikt om het aantal incidenten te vergelijken. De ernst van de 
agressie tussen perioden werd gemeten met de t‐test.  
Resultaten: 

‐ Tijdens 10 maanden zijn 576 patiënten goed voor 721 toelatingen tot de acute psychiatrische 
afdelingen.  

‐ De 273 gerapporteerde agressieve incidenten bevatte fysieke aanvallen tegen personen en 
14 gevallen van auto‐agressie.  

‐ De analyse laat geen significante vermindering van de hoeveelheid agressieve incidenten en 
aanvallen tegen personen zien tussen de introductie van risico voorspelling en de 
werknemers training. Er is een significante afname over de 3 studie perioden.  

‐ Er waren verschillen tussen de 2 afdelingen. Op de ene afdeling was er een significante 
afname in dagen met het voorkomen van aanvallen tegen personen, terwijl de hoeveelheid 
dagen met dwangmaatregelen hetzelfde bleef. Op de andere afdeling nam het aantal dagen 
met dwangmaatregelen af terwijl het aantal dagen met aanvallen tegen personen het zelfde 
bleef.  

‐ Na het introduceren van de risico voorspelling en de training nam het aantal 
dwangmaatregelen af. In contrast, het aantal aanvallen nam af als afdeling werd 
meegenomen in de analyse. Het bleef namelijk hetzelfde als aantal ziekenhuisdagen. De 
ernst van de aanvallen bleef hetzelfde, terwijl de subjectieve ernst afnam na de training van 
de werknemers.  

‐ Conclusie: training van werknemers in patiënt agressie management gecombineerd met 
rapporteren van incidenten en systematische risico voorspelling vergroot de afname van het 
aantal dwangmaatregelen en kan het aantal aanvallen tegen personen doen afnemen.  

Beperkingen: 
‐ Non randomised.  
‐ Selectie bias kan opgetreden zijn 
‐ Reporting bias: doordat de studie over 10 maanden is verdeeld kan het zijn dat de 

werknemers minder incidenten rapporteren door bv vergeten.  
‐ Attribution bias: andere externe factoren kunnen zijn opgetreden als confounder.  
‐ Het is een relatief kleine sample om rekening te houden met deze biases. En er zou ook 

gekeken moeten worden naar het effect van de interventies apart.  
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Het effect van een agressiemanagement training op de incidentie en de ernst van agressieve 
accidenten, aanvallen tegen personen en dwangmaatregelen.  
Er wordt een pre‐post design gebruikt en de 
deelnemers (die ook al gebruikt zijn in een 
ander onderzoek, alle uit Zwitserland) zijn 
random toegewezen aan de interventie en 
de controle groep. De controle groep 
verzamelde data over agressieve incidenten 
voor nog eens 3 maanden. Tijdens de 4 
weken periode in de interventie afdelingen 
met psychiatrische patiënten nemen alle 
werknemers deel aan een één‐weekse 
training in agressiemanagement. De 
hypothese was dat de interventie het aantal 
agressieve incidenten, de ernst ervan en het 
aantal dwangmaatregelen zou doen 
afnemen in vergelijking met de baseline in 
de interventiegroep.  
In de data analyse is eerst gekeken naar het 
risk ratio en het risk difference tussen de baseline en de interventie periode.  
 
 
Resultaten:  

‐ Tijdens de 6 maanden in de 6 wards was er een totaal van 409 agressieve incidenten (250 in 
de controle en 159 in de interventie. 139 aanvallen waren richting personen (78 in de 
controle groep en 61 in de interventie groep) en er zijn 481 dwangmaatregelen genomen 
(145 controle groep en 336 interventie groep).  

‐ Het aantal agressieve incidenten nam af (niet significant) in de interventie groep, terwijl het 
constant bleef in de controle groep. Het aantal ernstige agressieve incidenten nam af en nam 
toe in de controle groep (beide niet significant).  

‐ Dwangmaatregelen werden meer toegepast tijdens de interventieperiode in de controle 
groep dan op de baseline.  

‐ Na controle voor geobserveerde trends in de controle groep ontstond er een non‐significante 
afname in agressieve incidenten, een significante afname in ernstige incidenten, minder 
aanvallen tegen personen en een significante afname van dwangmaatregelen.  

Beperkingen: 
‐ Tijdens de baseline werd duidelijk dat er in de interventie groep minder agressieve 

incidenten zijn en meer dwangmaatregelen, wat erop duidt dat de randomisatie niet heeft 
gezorgd voor een gelijke verdeling.  

‐ Er is een klein aantal van deelnemende afdelingen  
‐ Er is een onbekende externe factor die zorgde voor een toename van agressieve incidenten 

in de controle groep tijdens de studie periode.  
‐ Het zou kunnen dat er reporting bias te vinden zijn, ondanks de instructies die zijn gegeven.  
 

 



Conclusies van het proefschrift: 
‐ Er is een afname van dwangmaatregelingen en sommige vormen van agressie. De technieken 

die geboden worden lijken een promotie voor het veiliger omgaan met agressieve patiënten. 
‐ Het korte termijn effect is positief, maar het lange termijn effect nog niet. Er zouden follow‐

up trainingen gegeven moeten worden om op de lange termijn ook een positief effect te 
krijgen. Het ontbreken van resultaten die wijzen op attitudeveranderingen zou kunnen 
worden toegeschreven aan problemen met de gebruikte meetinstrumenten of aan de te 
korte tijdspanne van het onderzoek om die veranderingen te kunnen bewerkstelligen.   

‐ Verpleging gaf een positieve reactie op de training.  
‐ Ondanks enige voorbehouden wordt de training aanbevolen om bij te dragen aan het 

verminderen van een aantal vormen van agressie en dwangtoepassing. Het wordt ook 
aanbevolen aan de verpleegkundigen om hun zelfvertrouwen te vergroten.  

   



Zero tolerance approach to aggression and its impact upon mental health staff 
attitudes  
Middleby‐Clements, J. L., & Grenyer, V. F. S. (2007). Zero tolerance approach to aggression and its 
impact upon mental health staff attitudes Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 41, 187‐
191.  

 

Data waren verzameld over 2 training programma’s voor medewerkers in de zorg (in Australië) die 
agressie moesten verminderen. Voorafgaand aan de training en achteraf moesten proefpersonen 
een serie evaluaties invullen. Beide trainingen waren geprotocolleerd en waren in essentie module 1 
en 2 van het landelijke programma, voordat en nadat het zero tolerance beleid was ingevoerd. Het 
enige verschil in inhoud was de nieuwe zero tolerance beleidsgegevens voor het omgaan met 
agressie en geweld dat is opgenomen in interventie 2. Er zijn 6 zero tolerance houdingen en 
gedraging opgenomen in het document: 

‐ Inzetten van geweld is niet acceptabel 
‐ Weet wat de opties zijn wanneer je geconfronteerd wordt met geweld 
‐ Het management zal je ondersteunen en dat is hun verantwoordelijkheid 
‐ Meld het 
‐ Wordt bewust van mogelijk geweld 
‐ Wees waakzaam 

Interventie 1 was ontwikkelt voor de introductie van dit beleid en is er dus niet in opgenomen. De 
duur van de training was 2 dagen en het programma was identiek in trainers en doelgroep. Over een 
periode van 6 maanden werd de training gegeven aan 15‐25 personen in elke sessie. 117 
medewerkers volgde de training, 57 kregen interventie 1 en 60 kregen interventie 2.  
De proefpersonen moesten 4 instrumenten invullen: 

‐ IPP rigidity scale: voor en na de training werd deze ingevuld en is om het managen van 
agressie te meten.  

‐ Tolerance scale: pre ‐en post training metingen naar de tolerantie van geweld.  
‐ Confidence in coping with patient aggression: pre‐ en post metingen nar het zelfvertrouwen 

van proefpersonen in het omgaan met agressieve patiënten.  
‐ IPP skill scale: pre‐ en post metingen van vaardigheden die proefpersonen hebben in het 

omgaan met agressie.  
De data is geanalyseerd met t‐testen en met chi‐square analyses om pre‐test verschillen tussen de 
groepen te bepalen. Daarna werden t‐testen gebruikt om verschillen binnen groepen te testen voor 
en na training op rigiditeit, tolerantie, vertrouwen en vaardigheden. Tot slot is ANCOVA uitgevoerd 
om post‐training verschillen tussen de groepen te meten op rigiditeit, tolerantie, vertrouwen en 
vaardigheden.  

Resultaten:  

‐ Training in zero‐ tolerance zorgde voor de onbedoelde toename van een inflexibele houding 
naar het beheersen van agressie op de werkplek, terwijl de tolerantie richting agressie 
afnam.  

‐ Werknemers met meer ervaring hebben meer tolerantie naar agressie en hogere tolerantie 
is geassocieerd met minder burnouts.  

‐ Beide interventies waren effectief in het verhogen van vertrouwen en vaardigheden. Echter, 
interventie 2 verhoogde niet het vertrouwen en de vaardigheden naar het zelfde niveau als 
interventie 1 deed. Het zou kunnen dat deze variabelen zijn beïnvloed door de toename van 
rigide houdingen die werden opgeroepen door interventie 2.  In groep 1 was er een 
significante afname van rigide houdingen naar het beheer van agressie, terwijl er in groep 2 
een significante toename was van rigide houdingen en verminderde tolerantie naar agressie.  



 
Conclusie: een zero‐ tolerance beleid voor agressie heeft een negatieve impact op de houding van 
gezondheidszorgmedewerkers in relatie met het managen van agressie in de zorg. Er is een 
onbedoelde toename van een inflexibele houding met het beheersen van agressie op de werkplek, 
terwijl de tolerantie richting agressie afnam.    



Conclusies  
   

Door middel van een literatuuronderzoek is gekeken naar de studies die er zijn gedaan naar 
de effectiviteit van maatregelen tegen agressie van mensen met een publieke taak. Het bleek lastig 
te zijn om studies te vinden die hiernaar kijken. Zoals beschreven is in de projectspecificatie zou er 
ook gekeken worden naar huisartsen, tandartsen en artsen. Hierover is echter niks gevonden. De 
meeste studies die gedaan zijn, zijn onder verplegers in enerzijds ziekenhuizen‐ of verpleeghuizen en 
anderzijds in de geestelijke gezondheidszorg (op de longstay afdelingen). Uit interviews met 
hulpverleners blijkt dat ze niet betrokken worden bij het opstellen van een preventiebeleid, dit is 
echter wel van belang. Ten eerste omdat hulpverleners anders aankijken tegen geweld (er zijn 
immers meerdere vormen te onderscheiden) en ze zich ook niet herkennen in de voorlichtingsspotjes 
zoals ze nu zijn.  

Het is gebleken dat er redelijk wat programma’s en trainingen bestaan die agressie proberen 
te voorkomen of te handhaven. Echter, er is weinig onderzoek gedaan naar de effectiviteit van deze 
maatregelen of programma’s. De meeste onderzoeken die zijn gedaan in Nederland hebben gekeken 
naar de mate waarin bepaalde programma’s (zoals de Arbo‐wet) zijn geïmplementeerd in bedrijven 
en niet wat dit voor een effect heeft gehad op bijvoorbeeld het aantal incidenten na de invoer ervan. 
Tevens is er weinig onderzoek naar de effectiviteit van technische interventies, zoals hoge balies en 
het gebruik van glas of alarmknoppen. Verder wordt van een aantal programma’s geconcludeerd dat 
ze effectief of veelbelovend zijn op basis van logisch redeneren en niet op empirische bevindingen. 
Tot slot is er van geen enkele maatregel een effect op de lange termijn bekend.  
 
Effectieve interventies:  

‐ Training in assertiviteit en agressie management is een effectieve interventie om te leren 
omgaan met geweld en agressie. Het zegt nog niks over de afname van agressieve 
incidenten.   

‐ De training van N. Oud zorgt voor een afname van dwangmaatregelingen en sommige 
vormen van agressie. De technieken die geboden worden lijken een promotie voor het 
veiliger omgaan met agressieve patiënten. Het korte termijn effect is positief, maar het lange 
termijn effect nog niet. De verpleging gaf een positieve reactie op de training, hun 
zelfvertrouwen wordt er namelijk door vergroot.  

‐ VIF zorgt voor een lagere hoeveelheid van ervaringen met geweld. Na implementatie van VIF 
is er meer bewustzijn van risicovolle situaties en meer kennis over hoe daarmee om te gaan. 
Er is nog geen lange termijn effect bestudeerd.  

‐ Plan Veilige Zorg leidt tot een afname in het aantal geweldsincidenten in het Westfries 
Gasthuis. Het onderzoek is echter maar beperkt tot één instelling en is dus relatief 
kleinschalig.  

‐ Na inzet van beveiliging is er een afname van het aantal geweldsincidenten op de sociale 
dienst in Amsterdam en heerst er een veiliger gevoel.  

‐ Op basis van de mening van verpleging worden individuele crisisinterventieplannen als 
effectief gezien  

‐ Met tegelijk invoeren van verbale interventies, behandeling‐ planformullier, 
informatievoorziening over gesloten deuren, informatievoorziening over overlegsituaties en 
een schema met spreekuren neemt de ernst van agressieve incidenten af.  

‐ Early Regonition Model zorgt voor een afname in agressie en ernst van agressie. Het is met 
name effectief voor patiënten met persoonlijkheidsstoornissen.  

 
Ineffectieve interventies:  

‐ Volgens verplegers is het inzetten van beveiliging en het vergroten van het medicijngebruik 
ineffectief (niet gestaafd met empirische data)  

‐ Implementeren van 1 maatregel is vaak niet effectief 



‐ De mobiele telefoon om hulp in te roepen blijkt niet effectief en is momenteel achterhaald, 
iedereen heeft er immers een tot zijn beschikking.  

‐ Trainingsprogramma dat is ingezet in een verpleeghuis lijkt op het eerste oog effectief te zijn, 
maar de groep was te klein (en er was geen controlegroep) om zinnige uitspraken te doen.  

‐ Zero‐ tolerance beleid is niet effectief.  
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