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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Veiligheid kun je zelf organiseren”

Marco Pouwen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tips & Trics
•  Praat open over agressie en laat iedereen 

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

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

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

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

Jaap Brand


