
   agressieprotocol 

Doel en reikwijdte van dit document 
Dit agressieprotocol is opgesteld voor toepassing bij King Arthur Groep. 
Doel is om aan zorgverleners duidelijkheid te verstrekken over de visie van de King Arthur Groep ten 
aanzien van agressie van zorgvragers / deelnemers, en daarnaast concrete handvatten / instructies 
aan te reiken voor het praktisch handelen. 
 
Voor het gevoel van veiligheid, zowel van de zorgvragers / deelnemers als van de zorgverleners, is 
het van groot belang dat iedere zorgverlener weet: 

• Waaraan herken ik toenemende spanning bij zorgvragers / deelnemers. 

• Hoe kan ik die spanning deëscaleren zodat er geen agressie ontstaat. 

• Hoe kan ik zorgen dat grensoverschrijdend gedrag stopt in plaats van groeit. 

• Wat moet ik doen als ik me Fysiek belaagd voel of aangevallen wordt. 

• Welke hulplijnen moet ik inschakelen als ik de boel niet onder controle houdt. 

Visie van de organisatie 
Voor de King Arthur Groep staan kwaliteit van leven, veiligheid en geborgenheid voor de zorgvragers 
/ deelnemers hoog in het vaandel. Omdat de zorgverleners van de King Arthur Groep hiervoor zorg 
moeten dragen, staan hun werkplezier, maar ook hun veiligheid en gevoel van veiligheid tijdens het 
werken, zeker zo hoog in het vaandel. 
Zorgverleners die zich gekwetst en bedreigd voelen kunnen niet  goed bijdragen aan het gewenste 
zorgniveau voor de aan hen toevertrouwde mensen. Daarom vinden we het belangrijk dat: 

1. Agressie zoveel mogelijk voorkomen wordt 
2. Agressie zoveel mogelijk in de kiem gesmoord wordt 
3. We afspraken hebben waardoor bij escalaties, zowel de zorgverleners als de zorgvragers / 

deelnemers zich altijd zoveel mogelijk veilig weten. 

Het crisisontwikkelingsmodel 
In geval van agressie kan het zogenaamde crisisontwikkelingsmodel uitkomst bieden. Dit model gaat 
ervan uit dat er in het ontstaan van een crisis (het gebruik van verbaal of fysiek geweld) verschillende 
fasen zijn. Een crisis lijkt plotseling op te treden, maar in feite gaan aan de uitbarsting wel degelijk 
verschillende stadia vooraf.  Er treedt spanning op en deze neemt toe als er niets gedaan wordt om 
erger te voorkomen. In de eerste fasen kan je de spanning nog beïnvloeden, daarna niet meer.  Het is 
daarom belangrijk dat je de eerste signalen van spanning bij de bewoner/deelnemer herkent en op 
de juiste manier kan reageren. In het schema wordt het ontstaan en beloop van een crisis 
beschreven in termen van een weerbericht.  
 

Het crisisontwikkelingsmodel 
 

Fase Gedrag bewoner/deelnemer Suggesties voor begeleiden 

 
0 = geen vuiltje aan de 
lucht 

 
Niets aan de hand“ 

• Rustig 

• Ontspannen 

• Evenwicht 

 
Positief klimaat creëren 

• omgangsstijl 

• klimaat 

• materiële omgeving 

 
1 = “drukkend weer 
 
 

 
Toenemende spanning 

 
Deëscaleren van spanning  
non-directief proberen spanning 
om te buigen  
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• Gedragsverandering, 
bijv. rusteloos, passief 
verzet 

• Staat nog open voor 
contact. 

• Afleiden met een bezigheid; 

• Aandacht,  erkennen van de 
emotie 

 
2 = “samenpakkende 
wolken” 

 
Heftiger emoties 

• Uitdagen 

• Gespannen spieren 

• Dreigen in woord en 
gebaar 
 

 
Duidelijk zijn en richting geven 

• begrens agressief gedrag 

• kort en concreet, geen discussie 
op inhoud 

• lichaamstaal kalm, met respect 

• erken emotie en besteed daar 
aandacht aan 

• geef ruimte 
 

 
3 = “onweer” 

 
Agressief/destructief gedrag 

• Uitschelden 

• Slaan/trappen 

• Spullen kapot maken 

• Zelfverwonding  

• Staat niet meer open 
voor wat je zegt, wel de 
toon.  

 
Afgesproken en geleerde technieken 
toepassen, directief 

• Neem afstand en stel grenzen 

• Geen discussie op inhoud 

• Niet meer empatisch  

• Time-out, uit situatie halen 

• Pas zo nodig verweertechnieken 
toe 

• Huis: Gebruik noodknop op dect/ 
halsalarm 

• OC: Gebruik mobiele telefoon 
 

 
4 = “opklaringen” 

 
 Komt tot bedaren 

• Na-mopperen 

• Restspanning 

• Angst, schaamte 

• onzekerheid 

 
Contact herstellen 

• Steun en toon begrip/erkenning 

• Bied afleiding (zie 1) 
of 

• Houd afstand en geef rust 

 
5 = “lucht opgeklaard” 

 
Niets meer aan de hand 
 
Ontspanning is terug 
 

 
Met alle betrokkenen evalueren 

• Evalueer: wat kan beter bij punt 
0 

• Voer noodzakelijke acties uit 

• Optimaliseer de omgang 

Waaraan herken ik toenemende spanning  bij zorgvragers? 
Dementie gaat samen met frustratie, onzekerheid en verdriet. De schone taak van onze 
zorgverleners is om onze zorgvragers/ deelnemers zo’n kwaliteit aan zorg, begeleiding en aandacht 
te bieden dat deze nare emoties zoveel mogelijk voorkomen worden. Onvermijdelijk echter komen 
ze ook aan de oppervlakte en dat laat zich altijd zien. De uitingsvormen zijn verschillend, maar over 
het algemeen makkelijk te herkennen. 
Meer teruggetrokken gedrag; meer opstandig gedrag; lagere irritatie drempel; toegenomen onrust; 
gespannen houding en gelaatstrekken. 
Als je dit soort kenmerken waarneemt bij zorgvragers, weet je dat je iets moet doen om erger te 
voorkomen. 
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Deëscaleren van spanning 
Voor het deëscaleren van spanning hebben we hoofdzakelijk twee gereedschappen. 

1. Afleiden met een bezigheid, een praatje, een verhaal, waarvan bekend is dat de bewoner  / 
deelnemer het prettig / leuk / interessant vindt. 
Dit kan van alles zijn, van samen een kopje koffie drinken en over het verleden praten tot 
even lekker naar buiten gaan om te wandelen, fietsen, in de tuin werken, maar denk ook aan 
uitnodigen even te helpen in de keuken, een spel pakken of even voorlezen. 

2. Aandacht besteden aan de emotie die aan de toegenomen spanning ten grondslag ligt. Vaak 
werkt dit effectiever, omdat het bijdraagt aan het gevoel van waardering, geborgenheid, 
verbondenheid en ‘er mogen zijn’ van de bewoner / deelnemer. 
We kunnen als zorgverlener de frustratie vaak niet wegnemen, maar we kunnen wel laten 
merken dat de frustratie er mag zijn, dat we de frustratie ook heel goed begrijpen, dat we 
tijd hebben om het er samen over te hebben en dat we ook met verdriet, angst, onzekerheid 
en woede goed weten om te gaan. Dat het oké is en veilig. 

Uiteraard is een combinatie van de twee ook helemaal uitstekend. Eerst aandacht besteden aan de 
emotie en daarna afleiden met wat prettigs. Of lekker een kopje koffie drinken en het dan samen 
hebben over de onzekerheid of verdriet, bedenk het maar. 
 

Deeëcaleren van heftiger emoties 
Bij heftiger emoties, woedeaanvallen bijvoorbeeld, is het belangrijk contact te maken met de 
bewoner / deelnemer, maar tegelijkertijd ook ruimte te geven. Ruimte betekent in dit geval letterlijk 
ruimte, dus je gaat niet te kort op de bewoner staan, maar geef ook ruimte om zich te uiten. 
Blijkbaar moet hij even flink stoom afblazen, en het is handig om dat toe te laten.  
Het contact maken doe je uitsluitend over de emotie, en over de frustratie die daaraan ten grondslag 
ligt. Weet dat woede vaak alleen de uiting is, maar dat verdriet en onzekerheid over het verlies aan 
controle en eigen zeggenschap, veel voorkomende  onderliggende emoties zijn. Kalmeert de 
bewoner, geef hem dan afleiding zoals hierboven al omschreven. 
 

Wat is agressie en grensoverschrijdend gedrag? 
We hebben het over agressie en grensoverschrijdend gedrag bij: Ongewenste aanrakingen; 
Ongewenst opdringerig gedrag; Schelden;  Beledigen;  Commanderen;  Provoceren; Dreigen met 
fysiek geweld en Daadwerkelijk fysiek geweld. 

Grensoverschrijdend gedrag en agressie stoppen. 
Een gezond uitgangspunt voor werkers in de zorg is: Zorg is niet onvoorwaardelijk. 
Bij het verlenen van de zorg hoef je je niet te laten uitschelden, beledigen of anderszins kwetsen, laat 
staan dat slaan, schoppen of haren trekken bij het werk zou horen. 
 
Het klopt natuurlijk wel dat met het afnemen van decorum en controle over het eigen gedrag, de 
kans op grensoverschrijdend gedag en agressie toeneemt. Als we daar dan niks over zeggen, geven 
we er toestemming aan, en zal het eerder gewoon worden. Een verstandig uitgangspunt is om er 
altijd iets van te zeggen, op een rustige en niet verwijtende toon.   

• “Piet ik wil niet dat je mij in mijn billen knijpt.” 

• “Ans, ik wil niet dat je dat soort scheldwoorden tegen me zegt”. 
De kans dat het gedrag nu doorgaat en groeit is aanmerkelijk verkleind. Verwacht echter niet dat 
de ander meteen rustig is, want de emotie die onder het grensoverschrijdende gedrag lag is er 
zeker nog. Kijk of je daar contact over kan maken, want dat ontspant ook jullie relatie meteen 
weer. 
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Wat moet ik doen als ik me fysiek belaagd voel of aangevallen wordt? 
Neem meteen afstand en zeg de bewoner/ deelnemer met krachtige stem te blijven waar hij staat. 
Zeg wat je gaat doen, bijvoorbeeld:  
“Ik ga nu even weg, dan kunnen we allebei even afkoelen. Ik kom straks bij je terug en dan kunnen 
we hierover praten.” 
Of: 
“Ik roep even mijn collega, zodat die met je naar je kamer (of een andere rustige plek) kan gaan. Dan 
kun je hem vertellen waarom je zo boos bent geworden.”. 
 
Wil je de bewoner/ deelnemer niet alleen laten, gebruik dan je telefoon.  
Voel je je nog steeds bedreigd, ga dan weg, of sluit jezelf desnoods op in een toilet. 
Dus: 

1. Zorg voor veiligheid van jezelf: Houd afstand en zorg dat je weg kunt komen. 
2. Zorg voor veiligheid van de zorgvragers/ deelnemers: Schakel hulp in. 
3. Blijf rustig en praat kalm en duidelijk 

Wat moet ik doen als zorgvragers/ deelnemers elkaar belagen of aanvallen? 
Als zorgvragers  / deelnemers elkaar belagen of aanvallen, hebben we eigenlijk niet op tijd 
ingegrepen.  
Probeer contact te maken met de agressor door hem duidelijk met zijn naam aan te spreken. 
Wees duidelijk: Stop. Ik wil niet dat u elkaar aanvalt / pest / uitdaagt. 
Probeer de agressor mee te nemen naar een rustiger plek. Als het veel makkelijker is om de ander 
mee te nemen (die vaak de uitdager was), doe dat dan. 
Besteed daarna aandacht aan emotie en leid af 
In een eerder stadium is het niet moeilijk om escalaties voor te zijn, door de uitdager of degene die 
zich loopt te irriteren uit de situatie te halen en af te leiden met een activiteit of door vanuit een heel 
(figuurlijk) onverwachte hoek contact te maken. 

Hulplijnen inschakelen 
Ridderspoor: 
Dag/ avond: 

1. Collega (via dect of noodoproep dect of door te roepen) 
2. Coordinator (via dect of mobiel in kantoortje) 
3. Politie (via dect of mobiel in kantoortje) 

Nacht: 
1. Collega (via halsalarm of dect of noodoproep dect of door te roepen) 
2. Coordinator (via dect of mobiel in kantoortje)  
3. Politie  (via dect of mobiel in kantoortje, (112))  

 
Ontmoetingscentra 

1. Collega (met mobiel of roepen) 
2. Politie (112) of huisartsenpost 

 
Individuele begeleiding thuis 

1. Naar buiten gaan (Zorg dat je altijd tussen uitgang en zorgvrager blijft bij dreiging) 
2. Politie (112) bellen 

Wat gebeurt er na een incident? 
Na ieder incident moet er een meldingsformulier (MIC/ MIZ) worden ingevuld conform het 
incidentenbeleid. 
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Evaluatie met betrokken en bespreken en invoeren maatregelen ter voorkoming van het incident, 
persoonlijke gesprekken en nazorg met psycholoog. 
 

Praktische maatregelen 
Bijvoorbeeld: Wie komt invliegen als een nachtdienst na een incident zelf van zijn padje is? 
 
Coordinator komt voor begeleiding en organiseert waar nodig vervanging. 
 
Wat doet de organisatie om het gevoel van veiligheid na een incident te herstellen? 
 
Evaluatie met betrokken en bespreken en invoeren maatregelen ter voorkoming van het incident, 
persoonlijke gesprekken en nazorg met psycholoog. 

Wanneer aangifte doen? 
Zijn er situaties denkbaar waarin aangifte doen noodzakelijk / gewenst is? 
 
Bij diefstal of een misdrijf. 

Schade aan persoonlijke eigendommen 
Hoe gaat de organisatie om met gesneuvelde kleding, horloges, sieraden e.d.? 
 
Aansprakelijkheidsverzekering organisatie en zorgvragers 


