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Communicatie en onderhandelen 

Communicatie: 2.2  De GVP is in staat als eerste aanspreekpunt voor de cliënt, zijn netwerk, collega’s 

en ketenzorgpartners de communicatie te initiëren en te onderhouden. 

Effectieve tweegesprekken 

Als GVP-er voer je regelmatig tweegesprekken met cliënten. Een tweegesprek is een persoonlijk 

gesprek dat je alleen met de cliënt (of mantelzorg of een collega) hebt. Een cliënt kan om een gesprek 

vragen maar het initiatief kan ook van jou uitgaan. 

Aan het begin of voordat het gesprek begint is het belangrijk het doel van het gesprek aan te geven.  

We bespreken hier drie soorten tweegesprekken adviesgesprekken, slecht-nieuws gesprekken en het 

korte ondersteunende gesprek. 

 

Het adviesgesprek 

Een adviesgesprek voer je bijvoorbeeld met een cliënt die een advies wil over hoe hij zijn oogdruppels 

zo kan gebruiken dat het niet over zijn gezicht loopt. Het adviesgesprek heeft de volgende kenmerken: 

 Het is relatief zakelijk. Je wisselt informatie uit en formuleert een advies. 

 Je geeft een direct advies als een beroep wordt gedaan op je professionele kennis, deskundigheid 

of wanneer je weet naar wie je de cliënt kunt doorverwijzen (= professionaliteit). Het heeft weinig 

zin de cliënt zelf te laten puzzelen. Samen hardop denken mag natuurlijk wel.  

 Je geeft niet direct advies of antwoord als het gaat om zaken als zelfredzaamheid en probeert er 

aan bij te dragen dat de cliënt zélf zijn probleem begrijpt en het oplost. Het moet dan wel 

mogelijk zijn dat de cliënt het probleem zelf kan oplossen. 

 Er is er een zekere vertrouwensband, die in het gesprek voelbaar is. De cliënt betrek je namelijk in 

zijn problemen, wat om vertrouwen vraagt. 

 Tijdens het gesprek ligt het initiatief vooral bij degene die het probleem stelt, de cliënt. Hij kent de 

feiten en gegevens, die aanleiding waren voor het probleem. Als GVP luister je actief en probeer je 

het probleem te verhelderen. 

 

Tijdens het gesprek laat je de cliënt merken dat je betrokken bent en actief luistert. Je gebruikt de 

volgende non-verbale luistertechnieken (zie ook dag 3): 

 Lichaamshouding: Zorg dat je je schouders in de richting van de cliënt draait en iets voorover 

gebogen zit. Met de armen voor de borst gevouwen en de benen over elkaar geslagen maak je 

een onsympathieke, gesloten indruk. 

 Hoofdknik: Een voortdurend knikkende GVP is letterlijk geen gezicht. Maar af en toe een 

hoofdknik aan het eind van een zin stimuleert de cliënt. 

 Oogcontact: Voor de cliënt is het prettig dat je hem aankijkt. Zorg er voor, dat je niet gaat staren. 

 Gezichtsuitdrukking: De cliënt kan van je gezicht aflezen of je aandachtig of geïnteresseerd bent. 

 Kracht van de stilte: Stiltes horen bij luisteren. In de stilte heeft de cliënt de tijd om te beoordelen 

of het verhaal logisch en volledig is. In de stilte heeft hij tijd en ruimte om naar woorden te zoeken 

om het te verduidelijken en aan te vullen. Probeer deze stiltes dus niet à la minuut in te vullen. 
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Het slecht-nieuws gesprek 

Binnen de gezondheidszorg moet je regelmatig slecht nieuws overbrengen. Het kan gaan om leven en 

dood. Je moet bijvoorbeeld iemand vertellen dat hij niet meer beter kan worden. Het is in eerste 

instantie de taak van de arts om dit nieuws te geven. Als GVP krijg je vaak te maken met de naweeën 

van dit gesprek met de arts. 

Slecht-nieuws gesprekken zijn alle gesprekken die je voert met een onaangename boodschap. Dit lijkt 

eenvoudiger dan het is. Een slecht-nieuws gesprek gaat over nieuws waarvan je denkt dat de ander het 

slecht zal vinden. Meestal is het nieuws dat je ook moeilijk vindt om te vertellen. Het is niet de 

structuur van zo’n gesprek die het moeilijk maakt, maar de reactie die je erop kunt krijgen. 

 

Fasen in een slecht-nieuws gesprek 

 

Fase 1: Het slechte nieuws meedelen 

Na een korte inleidende zin geef je direct het slechte nieuws. Geef de ‘klap’ vroeg in het gesprek. Hoe 

langer je er omheen draait, des te moeilijker wordt het om het te vertellen. Het is nooit leuk en daarom 

bestaat het gevaar dat je het slechte nieuws uitstelt of ‘inpakt om de pijn te verzachten’. De meest 

voorkomende fouten zijn: 

 Uitstellen: ‘Als ik het morgen vertel, dan kan ik het eerst goed voorbereiden’. 

 Inpakken: het gebruik van woorden waarmee je denkt duidelijk te zijn, maar die voor de cliënt 

verhullen wat je eigenlijk bedoelt: ‘een ontsteking, een vlekje op de foto, een plekje’. Er worden 

woorden gebruikt die niet zo naar klinken maar die er ook toe leiden dat de boodschap niet wordt  

begrepen door de cliënt. 

 ‘Hang yourself’: zodanige vragen (vaak suggestieve) aan de cliënt stellen, dat de cliënt uiteindelijk 

zelf tot de conclusie komt dat er iets niet goed is. 

 Inpakken en wegwezen: Zo snel mogelijk na de mededeling van het slechte nieuws stap je op. 

 

Fase 2: De reactie opvangen 

Het horen van het slechte nieuws roept emoties bij de cliënt op. Er komt een reactie en hoe die er 

uitziet is niet te voorspellen. Mensen kunnen boos, verdrietig of ongelovig reageren. Hoe de reactie 

ook is, je geeft de ander de gelegenheid om te reageren en zijn gevoelens te uiten door: 

 Het stellen van vragen: ‘Had u dit verwacht?’ of ‘Schrikt u van wat ik vertel?’ 

 Te luisteren 

 Medeleven te betuigen; maak duidelijk dat je het naar, erg of vreselijk voor de cliënt vindt 

 Rustig te reageren op de cliënt. 

Zorg dat hij de gelegenheid krijgt om te reageren en vang hem zo goed mogelijk op. 

 

Niet doen 

 Uitleggen waarom 

 Zeggen dat het nog erger had gekund 

 Vertellen dat u zelf ook … 

 Eventueel ongevraagd oplossingen bieden 

 Stiltes opvullen met praatjes. 

 

Fase 3: Hoe nu verder 

Pas wanneer de cliënt voldoende gelegenheid heeft gehad om zijn gevoelens kwijt te kunnen, is het 

zinvol om over te gaan naar deze fase. Zolang hij nog te geëmotioneerd is kan hij niet goed 

meedenken. Deze laatste stap in het slecht-nieuws gesprek mag pas worden gezet als de cliënt dit zelf 

aangeeft. Een goede inleiding is: ‘Er zal heel wat gaan veranderen, wilt u daar nu over praten?’  
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In deze fase probeer je met de cliënt mee te denken over de consequenties van het slechte nieuws en 

hoe hij verder moet.  

 

Het ondersteunende gesprek 

Een ondersteunend gesprek hoeft niet lang te duren. Deze gespreksvorm wordt meestal door cliënten 

als heel troostrijk en helpend ervaren. Het gaat om een kort gesprek, hooguit vijf minuten, waarin je als 

GVP aan de cliënt laat merken dat hij niet alleen is. 

Het voornaamste doel is even te laten merken dat je de ander serieus neemt en met hem meeleeft. 

Dat zit hem in een groot aantal kleine, maar belangrijke dingen als: benieuwd zijn naar andere zaken 

dan de ziekte, zoals familieomstandigheden en dergelijke. Soms is het goed ook iets over uzelf te 

vertellen. Het belangrijkste is echter dat u kort ‘to the point’ de belangrijkste onderwerpen uit een 

opmerking tevoorschijn weet te halen. 

Wat een kort, ondersteunend gesprek goed maakt is dat je de zorgen of angsten van de cliënten 

onder ogen durft te zien en te noemen. Als je denkt dat de cliënt ergens mee zit, vraag er dan naar. 

Laat merken dat je het op prijs stelt dat hij dingen aan u vraagt of meldt.  

 

 

Opdracht: Tweegesprekken 

 

Beantwoord onderstaande vragen individueel. 

Vorm drietallen en wissel met elkaar de antwoorden uit.  

Formuleer aan het eind van het gesprek met elkaar voor jezelf een leerpunt. 

 

Deelopdracht 1 

 

Ga voor je zelf na hoeveel tweegesprekken met cliënten je de afgelopen maand hebt gevoerd. Maak 

daarbij onderscheid tussen de verschillende soorten tweegesprekken. Bijvoorbeeld: 

 

Soorten gesprekken Aantal keer 

Adviesgesprekken  

Slecht-nieuws gesprekken  

Ondersteunende gesprekken  

 

Komt dit aantal, denk je, overeen met de vraag/behoeften van je cliënten? Licht je antwoord toe. 

 

Deelopdracht 2 

 

Neem het meest recente slecht-nieuws gesprek in gedachten dat je hebt gevoerd en beantwoord de 

volgende vragen: 

1. Gaf je het slechte nieuws zo snel mogelijk? Zo nee, waarom niet? 

2. Hoe reageerde je op de reactie van de ander?  

3. Als je het gesprek nogmaals mocht doen, hoe zou je het dan aanpakken? 

 

Mijn leerpunt is:  
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Misverstanden in de communicatie 

 

Er zijn veel momenten waarop informatie aan elkaar moet worden overgedragen. Soms gebeurt dat 

mondeling en dat is vaak de beste manier, soms schriftelijk. Het is belangrijk dat je je als GVP realiseert 

dat er van alles mis kan gaan in de overdracht van informatie, wees dus alert op het ontstaan van 

misverstanden en ga daar dan op een goede manier mee om.  

Ieder kent wel de oefening waarbij je in een kring zit en dat de eerste een boodschap in het oor van de 

buurvrouw fluistert. Wanneer de laatste de boodschap hardop weergeeft, blijkt vaak dat er 

oorspronkelijke informatie is verdwenen (verloren gegaan) en dat er nieuwe informatie is bijgekomen. 

Collega’s handelen naar hun beste weten maar soms is dat niet op de manier waarop het moet. Het is 

dan niet verstandig om haar een uitbrander te geven. Tact is van belang. 

 

Omgaan met (voor jou) lastig gedrag 

De kans bestaat dat je mensen tegenkomt die voor jou lastig gedrag vertonen. Om maar een paar 

typeringen te noemen: gesloten mensen, klagers, slechte luisteraars, agressieve mensen, arrogante 

mensen etc. Je kunt je er ongemakkelijk bij voelen, geïrriteerd, boos, gefrustreerd of bang. Je bent 

geneigd ze te mijden. En als dat kan, dan is het zelfs een goede strategie. Maar vaak moet je toch 

(kunnen) werken met deze mensen.  

 

Sommige mensen gedragen zich zo omdat ze anderen daarmee uit balans kunnen brengen of kunnen 

beïnvloeden, maar het kan ook onbewust zijn of een uiting van frustratie zijn, Lastig gedrag is een 

lastig en voor de ander niet. Gedrag wat jij als lastig ervaart heeft invloed op je, omdat het aandacht 

vraagt, je je geïntimideerd voelt, bang, onmachtig of boos. Vat lastig gedrag niet persoonlijk op. Het is 

niet gericht op jou als persoon. Waarschijnlijk gedraagt deze persoon zich tegenover anderen ook zo. 

Accepteer ook dat je het gedrag van mensen niet zomaar kunt veranderen. 

 

Als je verwacht dat andere mensen moeiteloos meewerken aan het realiseren van (jouw) doelen dan 

zul je regelmatig teleurgesteld worden. Misschien raak je zelfs gefrustreerd of word je boos. 

Onderzoek je eigen verwachtingen kritisch. Als je in een situatie bent waarbij je de ander lastig vindt, 

benader de situatie dan met je verstand, hou je emoties erbuiten. Kwaad worden heeft geen zin en het 

kan gemakkelijk uit de hand lopen. Lucht je hart desnoods bij een collega en zet daarna op een rijtje 

wat het probleem is en welke oplossingsmogelijkheden er zijn. Bespreek het probleem met mensen 

die je vertrouwt. 

 

Hier volgende een aantal overdreven voorbeelden van lastig gedrag: 

 

Gesloten en zwijgzame mensen 

Gesloten of zwijgzame mensen laten niet blijken wat ze denken. Het kan lastig zijn om ermee om te 

gaan omdat ze informatie achterhouden.  

De beste manier om een gesloten persoon aan te spreken is met een directe persoonsgerichte open 

vraag. Maak er een gewoonte van om regelmatig zo'n open vraag te stellen. 

Als de gesloten persoon op jouw gerichte open vraag iets vaags antwoord, hou dan het onderwerp 

vast en herhaal je vraag. Een niet aanvallende manier om dat te doen is met een ik-boodschap.  
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Negatievelingen, pessimisten en klagers 

Deze mensen zien overal problemen en bezwaren. Hun opmerkingen en geklaag kan andere mensen 

tot wanhoop drijven. Ze zuigen alle energie uit je weg. 

Ga niet in discussie over zijn negatieve verwachtingen, maar geef je eigen optimistische. Vraag naar 

een ander voorstel. Als iemand klaagt over iets waar jij niet over gaat, dan kun je: 

 Het gesprek afsnijden door een neutrale opmerking. Bijvoorbeeld als iemand: te nieuwsgierig is 

naar persoonlijke zaken, zich bemoeit met iets dat hem niet aangaat, probeert onrust te stoken. 

 De bal niet terug spelen door niet meteen te reageren maar te luisteren zonder je op te winden. 

Als de woede-uitbarsting over is, zeg dan iets eenvoudigs als "dankjewel, het is mij nu een stuk 

duidelijker" of "Ik merk dat je het er niet mee eens bent, vertel eens wat je bezwaren zijn".  

 

Als het klagen doorgaat nadat het probleem is opgelost 

Als iemand klaagt over een probleem waarmee je je al eerder hebt beziggehouden, geef dan een 

vriendelijk maar zakelijk antwoord, bijvoorbeeld: 

Klager: "De communicatie is hier heel slecht. Wij horen nooit wat is besproken." 

Jij: "Sinds vorige maand ligt er na elk overleg een verslag ter inzage. Iedereen kan het lezen." 

Klager: "Dat heeft niemand ons verteld. Volgens mij heeft niemand het gelezen." 

Jij: "Dat is vervelend maar dan weet je het nu. Ik stel voor dat je ze leest en als er dan nog vragen zijn, 

wil ik die graag beantwoorden." 

 

Twijfelaars en treuzelaars 

Twijfelaars bekijken een probleem van alle kanten voor ze een beslissing nemen. Treuzelaars stellen 

een beslissing of actie uit tot het allerlaatste moment.  

Kijk samen naar mogelijke problemen die zich kunnen voordoen. Laat zien dat het probleem ernstig is 

en dringend om een oplossing vraagt en wijs op de gevolgen van besluiteloosheid. Maak afspraken 

door een deadline af te spreken en controle momenten af te spreken. 

 

Mensen die slecht luisteren 

Mensen die slecht luisteren, praten dwars door je heen, omdat ze vinden dat wat ze zelf te vertellen 

hebben belangrijker is. Het resultaat is dat je elkaar niet begrijpt. Je kunt iemand niet dwingen om 

belangstelling te hebben voor jouw verhaal, maar als je een belangrijke boodschap moet overbrengen 

dan kan een slechte luisteraar lastig zijn. Je kunt het volgende doen: 

 "Laten we niet door elkaar heen praten. Vertel jij eerst maar, ik zal er goed naar luisteren, maar 

daarna wil ik dat je even naar mij luistert."  

 Nadat je bent onderbroken reageer je niet op wat de slechte luisteraar zei, maar je zegt: "Wat ik 

net wilde vertellen is..." en je herhaalt gewoon je verhaal.  

 "Wat ik je net vertelde is erg belangrijk. Zal ik het samenvatten? Ik wil hier namelijk geen 

misverstanden over."  

 

De manipulator 

Soms voel je dat je gemanipuleerd wordt. Iemand trekt aan je touwtjes. Er zijn mensen die maken dat 

je aan jezelf twijfelt, ze laten je denken dat je het verkeerd doet.  

Besteed niet onnodig veel tijd aan manipulators. Wees duidelijk en consequent over regels en 

procedures binnen je organisatie. Die zijn er immers om manipulatie te voorkomen. Houd je aan het 

beleid en leg dat uit. Wees terughoudend met het uitleggen van motieven van anderen. 
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De agressieveling 

Ga het gevecht niet aan. Een goede reactie is om op een assertieve manier jouw opvattingen te geven, 

zonder ‘het gevecht’ te willen winnen of de ander als persoon te veroordelen. Spreek de ander aan bij 

de naam en nodig hem vriendelijk uit te gaan zitten. Geef aan dat je bereid bent te luisteren. Laat hem 

zijn verhaal doen en stoom afblazen. Luister en toon begrip.  

Luister, vat de oorzaken van de boosheid samen en vraag hem wat je kunt doen om de situatie te 

verbeteren. Zie ook ‘Omgaan met klachten’. 

 

De bullebak 

Een bullebak is iemand die met ruw optreden mensen bang maakt. Hij intimideert bijvoorbeeld met 

dreigende taal als: 

 "Wie is jouw leidinggevende?"  

 "Weet je wel wie ik ben?"  

 "Ik doe dit al 15 jaar, ik weet waar ik het over heb."  

Een goede manier om hiermee om te gaan is te laten blijken dat je niet geïntimideerd bent. Dat doe je 

door op rustige toon te bevestigen dat hij kan doen wat hij zegt (b.v. naar de leidinggevende gaan). 

Praat daarna meteen verder over de oplossing voor het probleem, alsof de bedreiging een gepasseerd 

station is. Wees vriendelijk, in plaats van boos of geïrriteerd.  

 

De arrogante persoon 

Arrogante of neerbuigende mensen voelen zich beter of belangrijker dan anderen. Ze demonstreren 

hun meerderwaardigheid door de minderwaardigheid van anderen te benadrukken. Arrogant gedrag 

is bijvoorbeeld: 

 Ideeën lachend verwerpen.  

 Mensen aanspreken met minderwaardige aanduidingen (schatje, jongeman, knul, meisje).  

Reageer op dit gedrag met een kritische vraag zoals: “Weet u dat zeker?" , "Bent u   ervan overtuigd 

dat dat klopt?", "Lijkt u dat echt een goed idee?"   

Hiermee zet je hem aan het denken, zonder zijn 'meerderwaardigheid' aan te tasten. Spreek hem aan 

op zijn gedrag, soms is hij zich niet bewust van het effect op anderen. Wees assertief.  

 

De grappenmaker 

Sommige mensen kunnen met scherpe grappen, insinuaties of sarcastische opmerkingen iemand 

kleineren of de grond in boren. In feite is dit agressief gedrag, met een humoristische dekmantel. 

Reageer met een opmerking als: 

"Ik geloof dat u nu iets belachelijk aan het maken bent. Klopt dat?"  

"Wat bedoelt u precies met die opmerking?"  

Soms is de reactie dan "zo was het niet bedoeld" of "jij kunt ook nergens tegen". Maar jouw vraag 

verkleint de kans dat de ander er mee doorgaat. Stel grenzen aan de grappenmakerij.  
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Gesprekstechnieken om met lastig gedrag om te gaan 

Een goede grondhouding is: nieuwsgierigheid. Een lastige persoon kalmeert als je oprecht interesse 

toont voor zijn situatie. Probeer hem te begrijpen zonder te oordelen. 

Bedenk waarom je iemands gedrag als lastig ervaart en om welke waarden en gevoelens het gaat.  

Tips voor het gesprek:  

 Benoem één bepaalde kwestie en wees duidelijk.  

 Bespreek iemands gedrag, niet zijn persoon (houding of eigenaardigheden). Beschrijf alleen 

concreet waarneembaar gedrag.  

 Geef rustig en duidelijk aan hoe jij de situatie beleeft, wat jij voelt en wat jij wilt.  

 Bewaar evenwicht tussen negatieve en positieve opmerkingen. Toon begrip voor zijn situatie of 

argumenten.  

 Maak duidelijk waar jouw grenzen liggen. Geef aan welk gedrag je niet wenst.  

 Vraag hoe hij de situatie beleeft, wat hij voelt en wil.  

 Sta open voor wat hij vertelt. Accepteer zijn opvattingen. Vermijd het woord "nee". Probeer samen 

een oplossing te bedenken en accepteer die.  

 Verontschuldig je niet (tenzij je iets verkeerd hebt gedaan natuurlijk) en schiet niet meteen in de 

verdediging bij verwijten of beschuldigingen.  

 Als iemand zichzelf herhaalt dan is dat een teken dat hij denkt dat je zijn boodschap niet begrepen 

hebt. Laat blijken dat je het begrepen hebt ("Dus u bedoelt dat...", "Ik begrijp dat u...").  

 Herhaal in je eigen woorden wat hij jou verteld heeft. Geef de gelegenheid om misverstanden weg 

te nemen.  

 

Gebruik bij voorkeur een ik-boodschap. Een ik-boodschap wordt in het algemeen niet als een aanval 

opgevat. Het nodigt de ander uit om begrip op te brengen voor jouw kant van de zaak. Een jij-

boodschap lokt discussie uit. 

 

 

 

Opdracht: Sta eens stil bij … 

 

1 Met welke gedragingen (zie bijvoorbeeld de typeringen in de eerdere tekst) van cliënten / familie 

kun je niet of moeilijk omgaan? Licht toe wat de reden daarvan is. 

 

 

2 Met welke gedragingen (zie bijvoorbeeld de typeringen in de eerdere tekst) van cliënten / familie 

waar collega’s moeite mee hebben, kun jij juist goed omgaan? Licht toe hoe dat komt. 
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De drama-driehoek 

In de communicatie tussen mensen heeft wat de één doet invloed op het gedrag van de ander. Bij 

Transactionele Analyse (S. Karpman) wordt alles wat zich afspeelt in de relatie tussen twee mensen,  

voor 50% gezien als het gevolg van wat jij doet. Als er tussen jou en je collega iets misgaat, was dat 

anders gelopen als je je anders had opgesteld, andere dingen had gezegd, of dingen ánders had 

gezegd. Een sleutel voor verandering van het gedrag van een ander, zit dus in verandering van je 

eigen gedrag. Omgekeerd geldt dat natuurlijk ook: als een ander zich anders gedraagt, reageer jij ook 

anders.  

 

Dit model leent zich bij uitstek voor het samen uitzoeken wat er in de hier-en-nu-situatie gebeurt als 

er iets misgaat in het contact. Als je in je relaties met andere mensen leert adequater te handelen, als 

je leert je vaste reacties op bepaalde situaties te herkennen en oefent met alternatieven, dan zal dat 

leiden tot nieuwe ervaringen. Dit nieuw aangeleerd alternatief gedrag geeft nieuwe, andere reacties 

van anderen. 

 

Binnen dit analyse model wordt gewerkt met de zogenaamde drama-driehoek. ‘Drama’ omdat de 

personen bewust of onbewust een bepaalde rol kiezen en van daaruit met elkaar communiceren (een 

‘rol spelen’). ‘Driehoek’ omdat er drie rollen worden onderscheiden, die van ‘Aanklager’, ‘Redder’ of 

‘Slachtoffer’ (zie illustratie). In de communicatie / interactie verwisselen de ‘spelers’ continu van rol. 
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De ‘Aanklager’ 

Is iemand die andere mensen 

naar beneden haalt en ze 

kleineert. Vooral beschuldigend, 

biedt niets constructiefs. 

 

Nu heb ik je al drie keer ….. 

Ik heb je nog zo gewaarschuwd dat …. 

Als je niet doet wat ik zeg….. 

Aan jou heb ik ook niks …… 

Je bent een slechte begeleider…. 

De ‘Redder’ 

Vindt de ander ok 

minderwaardig en biedt hulp 

vanuit een superieure positie. 

Houdt afhankelijkheid in stand, 

neemt over. 

Ik probeer je alleen maar te helpen… 

Waarom doe je niet …. 

Wat moest je zonder mij … 

Het is in je eigen belang….. 

Laat mij het maar even doen…. 

Het ‘Slachtoffer’ 

Vindt zichzelf minderwaardig. 

Houdt zich afhankelijk, neemt 

geen verantwoordelijkheid. 

Ik weet het niet…. 

Het is ook zo moeilijk…. 

Ja, maar….. 

Ik ben ook zo onhandig…. 

Ik krijg ook altijd stank voor dank… 

 

Een voorbeeld hoe een ‘drama driehoek’ verloopt: een trui voor het hele gezin 

Een moeder koopt in de uitverkoop een trui voor haar zoon. Er zijn alleen blauwe te koop.  

Even realiseert zij zich, dat haar zoon niet van blauw houdt, maar het is zo’n mooie trui, dat ze besluit 

hem toch te kopen.  

Als ze thuiskomt gaat ze naar boven en legt de trui als verrassing op zijn bed. Ze hoopt, dat hij er blij 

mee is en haar er een kus voor zal geven.  

De zoon komt thuis, ziet de trui en reageert woedend: ‘Je weet toch dat ik niet van blauw houd en nu 

heb je alweer iets blauws gekocht!’ Moeder reageert met: ‘Ik had nog wel zo gehoopt dat je er blij mee 

zou zijn en nou krijg ik dit van je te horen, het is ook nooit goed wat ik doe’.  

 

Ze begint te huilen en beklaagt zich over haar ondankbare kinderen. (zoon = ‘Aanklager’, moeder = 

‘Slachtoffer’). 

Op dat moment bemoeit vader, die in de keuken aardappelen stond te schillen zich ermee en 

schreeuwt: ‘Hé, schreeuw niet zo tegen je moeder. Ga naar je kamer, je krijgt vanavond niet te eten!’ 

(Op dat moment is vader zowel ‘Aanklager’ van de zoon als ‘Redder’ van de moeder). 

De zoon gaat mopperend naar boven. ‘Rotvent’, denkt hij en begint op zijn kamer te huilen. (de zoon 

verschuift nu van ‘Aanklager’ naar ‘Slachtoffer’). 

 

Na een paar minuten gaat zachtjes de deur open en wie komt daar binnen…? Inderdaad, moeder komt 

met thee en de koekjestrommel en zegt: ‘Niet tegen je vader zeggen, hoor. Zullen we het weer goed 

maken?’ (moeder Redt haar zoon). 

Vervolgens gaat moeder weer naar beneden en voelt zich steeds bozer worden op haar man. Ze gaat 

naar hem toe en zegt: ‘Je bent weer veel te streng voor hem geweest. Nou ligt hij boven op zijn kamer 
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en haat je’. Vader reageert heel verbaasd tegen zijn vrouw met: ‘Nou moe, ik probeer je alleen maar te 

helpen, hoor’. (moeder = ‘Aanklager’, vader = ‘Slachtoffer’). 

Op dat moment roept de zoon van boven naar beneden: ‘Hé mam, wil je papa wel eens met rust 

laten?’ (zoon Redt vader en Klaagt moeder aan). 

In dit voorbeeld zijn alle drie de personen ‘Redder’, ‘Aanklager’ en ‘Slachtoffer’ geweest. 

 

Hoe kun je zo’n ‘spel’ stoppen? 

Ieder heeft zo zijn favoriete rol. Je kent vast wel collega’s die vaak in de ‘Slachtoffer’ rol zitten of juist in 

die van de ‘Redder’. Ook jij hebt vaak een voorkeur voor een favoriete rol. 

 

Stap 1:  Ga eerst eens na wat je favoriete instap is in dit spel. Iedereen heeft zo zijn manier om te 

beginnen en te reageren. 

 

Stap 2: Probeer te herkennen wanneer en in welke situaties dit bij jou optreedt. Verbaas je niet dat dit 

meerdere keren per dag, thuis en op je werk, in het groot of in het klein gebeurt. 

 

Stap 3: Realiseer je dat je nu ‘speelt’ in de rol van ‘Slachtoffer’, ‘Aanklager’ of ‘Redder’ en dat je een 

andere rol kunt gaan kiezen. 

 

Nu kun je de rollen proberen om te zetten in rollen waarbij je van elkaar kunt leren. 

Van ‘drama driehoek’ naar verantwoordelijkheid nemen en geven 

Het is maar goed dat we elkaar er op wijzen dat bepaald gedrag niet kan of mag, dat we elkaar af en 

toe bijsturen (denk aan corrigerende feedback). We kunnen het niet met elkaar redden zonder een 

zekere mate van sociale controle en kritiek op iets wat een ander doet. Anders is het, als we iemand als 

persoon, op grond van wat hij doet, afwijzen. Als iemand dat doet, is hij niet meer gewoon kritisch, 

maar zit hij in de Drama Driehoek in de Aanklagerspositie. 

 

Het is heel normaal dat je af en toe, als dat echt nodig is, om hulp vraagt. Niemand ontkomt daar aan, 

of het nu gaat om een bezoek aan de tandarts, of om hulp bij het oversteken als je blind bent. Dat is 

gewoon hulp vragen. Men speelt ‘Slachtoffer’, als men om hulp vraagt bij iets wat men heel goed zelf 

kan, of bij iets wat je gewoon kunt leren door het te doen.  

 

Ook hulp geven is iets, dat nodig is in een normale gemeenschap. Maar als je hulp geeft terwijl iemand 

zijn problemen zelf heel goed kan aanpakken of als het probleem door hem zelf veroorzaakt is, houd 

je iemand in een afhankelijke positie en geeft hem niet de kans om te groeien naar meer 

zelfredzaamheid en onafhankelijkheid. Je bent dan bezig die ander klein te houden. Dan ben je dus 

‘Redder’ aan het spelen.  

 

Je bent ook aan het Redden, als je iemand helpt terwijl het ten koste gaat van jezelf. Want dan komt 

vroeg of laat het ogenblik waarop je dat niet langer volhoudt en zelf in de Slachtofferpositie 

terechtkomt. Dat is vervelend voor jezelf, maar ook niet meer beschikbaar voor hen, die je hulp écht 

nodig hebben. Dat is wat er gebeurt als een professionele hulpverlener burn-out raakt. In de meeste 

gevallen heeft zo iemand dan zijn eigen grenzen niet genoeg bewaakt en is van hulp verlenen 

doorgeschoten naar Reddersgedrag. 
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In gezonde, evenwichtige relaties zijn de spelers zich bewust van hun verantwoordelijkheid voor de 

situatie waarin ze zich bevinden. Ze kiezen bewust voor een van de rollen ‘Hulpvrager’, ‘Hulpverlener’ 

of ‘Criticus’. Een coach bijvoorbeeld vind je in de rol van ‘Hulpverlener’ en ‘Criticus’ (uitdager).  

Een leidinggevende stelt bijvoorbeeld kritisch vragen om de werknemer te helpen in zijn ontwikkeling 

of om te toetsen of de kwaliteit van het werk voldoende is.  

 

 

Misschien herken je de situatie waarin iemand 'een probleem bij jou parkeert', terwijl het niet jouw 

taak is om het op te lossen. Je bent verkozen tot het spelen van de Redder, gefeliciteerd! Leg het 

probleem terug bij het ‘Slachtoffer’ en nodig hem/haar uit om ‘Hulpvrager’ te worden door te vragen: 

'Wat heb je nodig om tot een oplossing voor je probleem te komen?'.  

Voor het vermeende slachtoffer is het van belang om de drama-driehoek te verlaten en de stap te 

zetten naar het dragen van eigen verantwoordelijkheid. De stap van 'Slachtoffer van de situatie' naar 

'Hulpvrager om tot een oplossing te komen' is de stap naar verantwoordelijkheid. Zelfs wanneer 

iemand in een vervelende situatie is terechtgekomen is het de verantwoordelijkheid van de pechvogel 

om alles te doen wat mogelijk is. Niet klagen, maar aanpakken. Je kunt het verlaten van het drama ook 

de stap naar volwassenheid noemen. 

Het is niet erg om af en toe mee te spelen met de ‘spelletjes’ die anderen spelen. Je moet pas aan 

andere reacties gaan denken als dit soort dingen je bij één bepaald persoon steeds overkomt. 
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Opdracht: Omgaan met lastig gedrag 

 
Als je voor elk positie de beste speler kiest, heb je nog geen sterk elftal, maar een team dat als los 
zand uiteen valt. Johan Cruiff 
 
Als GVP functioneer je in een groter geheel. Je werkt in teamverband en stuurt anderen aan en de 
resultaten van jouw inspanningen worden mede bepaald door de inspanningen van anderen. 
Persoonlijke eigenschappen (zie de opdracht ‘Mijn interpersoonlijke stijl’) vaardigheden en talenten 
spelen een rol. We staan kort stil bij de rol die je hebt in een team. 
 
 

Deelopdracht 1 

Denk eens aan de manier waarop jij samenwerkt. Wat zijn je goede en minder goede eigenschappen 

als teamlid en collega. Denk aan eigenschappen in het contact (geduldig, gemakkelijk in de omgang, 

luisteraar etc.), het gemeenschappelijk bereiken van taken (ik kom afspraken na, resultaatgericht etc) 

 

Mijn kwaliteiten zijn: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Mijn minder goede eigenschappen zijn: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Mijn drijfveren die hieraan ten grondslag liggen, zijn:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Deelopdracht 2 

Lees onderstaande voorbeelden. 

1. Tijdens een teamoverleg is Wouter voortdurend aan het woord. Bij elk agendapunt reageert hij als 

eerste. Hij gaat in op ieders bijdrage aan het overleg. Wouter is daarbij moeilijk te onderbreken. 

2. Op de afdeling wordt gepraat over aanpassing van een protocol. Angela heeft bezwaren. Bij elk 

voorstel van anderen reageert zij door bezwaren te noemen. Zij zegt voortdurend ‘Ja, maar ….’De 

motivatie van de andere teamleden neemt hierdoor snel af. 

3. Je geeft Jolanda, zij is er nog niet zo lang, instructies over een zorghandeling. Jolanda zegt niets 

gedurende de instructie. Zij blijft stil en kijkt afwachtend toe. Ook stelt zij geen vragen. Je weet niet 

goed wat er in haar omgaat. 

4. Monique staat er om bekend dat zij altijd laat merken dat zij het beter weet dan anderen. Het lijkt 

wel of ze alles heeft meegemaakt en precies weet hoe bepaalde zaken gaan lopen. Zij heeft in een 

gesprek vaak het laatste woord. 

 

Geef aan welke reactie bij deze voorbeelden het eerst bij je op komt. Hoe zou je geneigd zijn te 

reageren? Weeg daarna af of deze reactie effectief is. Welke gevolgen kan die eerste reactie van jou bij 



 

 
Versie juni 2020  Pagina 14 van 53 

de ander hebben? Bedenk vervolgens wat een alternatieve reactie van jou zou kunnen zijn. Bespreek 

dit met elkaar. 

 

 Eerste reactie (A) Gevolgen bij de ander (B) Alternatieve reactie 

 

1 

 

 

 

 

 

  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 

3 

 

 

 

 

 

  

 

4 

 

 

 

 

 

  

 

 

Deelopdracht 3 

Je werkt met anderen samen in teamverband. Vaak zijn er wel een aantal mensen waarmee het minder 

eenvoudig is om mee samen te werken. Dat kan voortkomen uit eigenschappen van de ander, maar 

ook uit jouw interpretatie van dat gedrag (denk aan het voorbeeld van mevrouw Muns) of je eigen 

onzekerheid. Handig is als je weet welke reactie op lastig gedrag of moeilijk gedrag het meest effectief 

is, en welke reacties je beter kunt vermijden. 

 

Denk aan je teamleden. Met welk gedrag van teamleden kun je moeilijk omgaan?  

Motiveer telkens waarom je dat moeilijk vindt 

 

Deelopdracht 4 

Neem de tekst over ‘Omgaan met lastige mensen’ in gedachten en kijk naar je antwoord op de vorige 

opdracht. Welke manier van communiceren / reageren is denk je minder of meer efficiënt? 
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Omgaan met klachten 

Communicatie: 2.8: De GVP kan adequaat omgaan met klachten en mogelijk gemaakte fouten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is altijd schrikken als een cliënt ontevreden is. Zeker als die ontevredenheid met veel misbaar 

wordt geuit. Waarom overdrijven klagers zo vaak? Waarom klagen anderen niet, ook als ze daarvoor 

alle reden hebben? Wat belemmert een goede omgang met de klacht? Hoe kun je er goed op ingaan? 

 

Klagen wordt vaak uitgesteld 

Klagende cliënten kunnen soms flink tekeer gaan. Vaak lijkt dat onredelijk, zeker als hun probleem niet 

in verhouding staat tot de scène die zij maken. Een belangrijke oorzaak is dat veel cliënten kritiek vaak 

lang voor zich houden. Daarvoor kunnen uiteenlopende redenen zijn: 

 

 De moeilijkheden die zij ervaren kunnen geleidelijk zijn toegenomen, zodat de grens van het 

toelaatbare stapje voor stapje steeds is verlegd. 

 Zij denken dat er niets aan te doen is, of dat jij / je team er niks aan kunnen of willen doen. 

 Het kan zijn dat zij jou of je team geen last willen bezorgen. 

 Zij kunnen het moeilijk vinden om een klacht te uiten, hulp te vragen, voor zichzelf op te komen. 

 Zij vertellen klachten aan ieder die zij tegenkomen, behalve aan jou en je teamgenoten. 

 Zij zijn bang dat hun klacht hun relatie met het personeel verslechtert. 

 

Misschien ligt het klagen in de aard van de cliënt, spelen schuldgevoelens een rol of zijn er zorgen, of 

ervaart deze de eigen situatie als ondraaglijk, waarbij de klacht het ventiel is om het ongenoegen te 

‘luchten’. Kortom, klagen kan verschillende achtergronden hebben. Denk niet te vlug dat je weet waar 

het venijn precies zit. Je hoeft het trouwens ook niet altijd te weten om toch goed met de klacht om te 

gaan. 

 

Constructief, destructief en kleineren 

Ieder van ons krijgt wel eens te maken met een klacht en soms zal die niet terecht zijn. Niemand is 

perfect. Iedereen maakt wel eens fouten en dat mag ook. Soms zal een onterechte klacht ons kwetsen 

of ergeren. Hoe die klacht wordt gegeven - op een positieve, nuttige en opbouwende manier of op 

een negatieve, destructieve manier - en hoe we deze ontvangen en erop reageren, zijn belangrijke 

vaardigheden die aan te leren en te ontwikkelen zijn.  

 

Bij het woord 'klacht', denken de meeste mensen aan negatief commentaar. Soms is dat ook terecht 

afhankelijk van de manier waarop het verwoord wordt, verwijtend of aanvallend is. Je kunt er ook 

positief naar kijken. Klachten geven ook waardevol advies over verbetering van gedrag of prestaties.  

Ineens staat de dochter van een cliënt voor je. Rood verhit hoofd, heftig gebarend.  

Een stortvloed aan verwijten volgt. Hoe je het in je hoofd haalt om moeder zo te 

behandelen. Dat is toch niks voor haar, dat ziet toch elk normaal mens.  

En zo gaat haar litanie door. Aan de grond genageld onderga je de tirade: je voelt je 

overdonderd en aangevallen, je weet eigenlijk niet wat je moet zeggen. 
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‘Constructief’ en 'destructief’ zijn twee uitersten om een klacht te geven.  Aan de ene kant staan de 

waardevolle suggesties voor verbetering en aan de andere kant felle, onterechte uitbarstingen. Met 

alle vormen moet je kunnen omgaan.  

 

Wanneer klachten op een kleinerende manier worden verwoord, dan gaat dat verder. Kleineren is een 

ander vernederen, diens overtuigingen, bekwaamheden en persoonlijkheid in twijfel trekken. Kleineren 

is meestal persoonsgericht in plaats van gedragsgericht; vaak worden er waardeoordelen geuit. Met 

andere woorden, de persoon wordt als 'geheel' aangevallen. Een kleinerende opmerking kan zich in 

allerlei vormen aandienen; van een subtiele vernedering tot een felle verbale aanval.  

 

Klacht is veelal niet persoonlijk bedoeld 

Wanneer iemand met klachten komt, kun je het gevoel krijgen dat het tegen jou gericht. Je eigen 

emoties en gedachten kunnen dan met je op de loop gaan. Zeker als je angstig wordt en je je 

bedreigd of gekwetst voelt.  

Veel voorkomende reacties zijn: 

 meteen in de verdediging schieten (defensief te reageren): “Dat kan wel kloppen, maar …..”; 

 meteen de tegenaanval inzetten: “Dat moet u nodig zeggen, u 

…….”;  

 overdreven verontschuldigend zijn: “Tjé, wat is dat erg. Ooh, wat 

kan ik doen om het goed te maken’. 

 

Klachten zijn meestal niet persoonlijk bedoeld. Dat iemand boos tegen 

jou uitvalt, kan zijn omdat jij toevallig als enige in de buurt was. En al 

doet de klager boos tegen jou, dan betekent dit niet per se dat hij jou 

iets verwijt. Toch voelen velen zich persoonlijk aangesproken. Dat je 

zulke gevoelens hebt is normaal. Accepteer van jezelf dat je fouten 

maakt, niet altijd het perfecte zegt, dat je misschien ook aan het 

probleem hebt bijgedragen. Denk niet dat de klager erop uit is om je 

onderuit te halen. Zij hebben het er waarschijnlijk ook moeilijk mee en 

vinden het vooral moeilijk om de klacht te uiten.  

 

De klager kan pas begrip voor jouw standpunt opbrengen, als hij zich begrepen voelt. Door naar hem 

te luisteren, help je hem naar jou te luisteren. Geef hem daarom snel duidelijkheid: ‘Het is goed dat u 

hiermee komt’. Beaam dat er een probleem ligt en ga meteen akkoord met die dingen waarmee je het 

eens bent. Ga niet in discussie over de dingen waar je niet zo zeker over bent (geen ‘ja, maar...’). 

 

Het is belangrijk om assertief te leren reageren op de klachten, of die nu terecht zijn of niet, eerlijk of 

niet. Daarvoor is het nodig om eerst goed na te denken over je reactie en niet ‘automatisch’ te 

reageren. We hebben allemaal 'zwakke plekken', zaken waar we snel boos over worden of 

overgevoelig voor zijn. Spreekt de ander je daarop aan, dan werkt dat bijna als ‘het drukken op een 

knop’ en hebben we vaak gereageerd voordat we er bij stil hebben gestaan. 
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Omgaan met klachten: zeven stappen 

 

Stap 1: luisteren 

Begin met het aanhoren. Luister naar wat de klager te vertellen heeft. Start niet meteen met een reeks 

tegenvragen als: ‘Wanneer was het precies?, ‘Wat waren de afspraken hierover?’ Deze vragen zijn niet 

per definitie fout, maar worden in een te vroeg stadium geuit.  

 

Stap 2: toon sympathie 

Je eerste reactie moet sympathiek zijn: ‘Wat vervelend voor u’, ‘Ik kan me voorstellen dat u daar kwaad 

over bent’ of ‘Ik begrijp dat u hierdoor in de problemen bent gekomen’. Zo’n reactie laat blijken dat je 

begrijpt dat het een serieus probleem is en dat je met hem/haar meevoelt.  

Er zijn vaak gevoelens die een rol spelen. Gevoelens van machteloosheid, woede, angst, frustratie. Als 

je voorbij gaat aan de gevoelens van de ander, voelt de ander zich niet begrepen.  

Naast luisteren is het belangrijk de gevoelens van de ander te benoemen. Door ze te benoemen 

bevorder je bij de ander het gevoel dat je begrijpt wat hij / zij bedoelt, dat je je kunt inleven. Het kan 

ook de emoties bij de ander verminderen omdat de ander rustiger wordt. Het kan ook zijn dat je dicht 

bij de kern van het probleem / de kritiek komt en daarmee bepaalde emoties juist versterkt. In ieder 

geval leidt het erkennen van de gevoelens van een ander ertoe dat je dichter bij elkaar komt. 

Probeer samen met de cliënt zowel feiten als gevoelens in kaart te brengen. 

 

Stap 3: rechtvaardig niet 

Ga het gebeurde niet goedpraten door allerlei excuses of oorzaken als: ‘De computer heeft een storing 

gehad’, of ‘Er zijn veel zieken op de afdeling’. Deze reacties interesseren de ander op dat moment niet. 

Hij/zij wil geen uitleg, maar wil dat er iets aan gedaan wordt.  

 

Stap 4: stel vragen 

Nu is het van belang om vragen te stellen om meer achtergronden van de klacht te weten te komen. 

Door de vorige stappen heeft de klager zijn/haar verhaal kunnen doen, voelt zich serieus genomen en 

heeft zijn/haar eerste boosheid kunnen uiten. Vat samen wat er tot nu toe gezegd is en vraag door 

naar onduidelijkheden. Stel hierbij zoveel mogelijk open vragen. Vraag dan pas naar praktische zaken 

die eventueel nodig zijn om een klacht op te lossen.  

 

De ander kan de situatie heel anders ervaren dan jij. Hoe kijkt de ander er naar? Een belangrijke 

techniek daarbij is de LSD (Luisteren Samenvatten Doorvragen) methode. Deze is al eerder besproken. 

Nog wat tips als het gaat om het doorvragen (je hebt eerst ruimte gegeven aan de emoties): 

 

 Vraag naar feiten. Wat is er precies gebeurt? Hoe ging het in het werk? Wie waren er bij 

betrokken?. 

 Vraag daarna naar de gedachten die de ander daarbij heeft. Wat denkt u? Wat is uw mening 

hierover? Welke gedachten hebt u hierover? Je komt dan de gevoelens beter op het spoor en 

vaak de bron voor (het ontstaan van) de emoties. Woede kan het resultaat zijn van 

bezorgdheid, angst. 

 Goede vragen zijn vragen met een superlatief zoals ‘Wat zou u het liefst willen? Wat was voor 

u het meest vervelendst? Waar stoort u zich het meest aan? Met deze vragen probeer je tot de 

kern van het probleem te komen. 
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Het is belangrijk dat de persoon merkt dat hij/zij kan uitspreken en dat er naar hem/haar geluisterd 

wordt. Door samenvatten, doorvragen en inspelen op non-verbaal gedrag kun je de cliënt 

ondersteunen bij het formuleren. 

 

Soms heeft een ander hoog gespannen verwachtingen en zijn we geneigd om dat meteen te gaan 

corrigeren. Niet doen. Stel eens de vraag ‘Wat zou u het liefst willen dat ik nu voor u doe?’ Het nodigt 

de ander uit (weer een handreiking) en zet de ander ook aan het denken: ‘Wat wil ik nu het liefst?’  

Een belangrijke vraag kan ook zijn of de ander een ander rol wil spelen bijvoorbeeld een familielid wil 

meer, minder of naders bij de zorg worden betrokken. 

 

Stap 5: stem een oplossing af 

Het probleem is nu duidelijk. De volgende stap is het samen vinden van een oplossing. Het moet een 

oplossing zijn die bij hem past en die je kunt nakomen. Je moet het daar samen over eens worden. 

Hierbij moet je in acht nemen of de fout bij jou ligt of niet. 

 

Het is belangrijk dat je niet te snel iets beloofd. Je moet het namelijk waar kunnen maken. Beloof ook 

zeker geen zaken waar je geen zeggenschap over hebt (je hebt het dan niet in de hand). Kijk ook uit 

met het geven van je mening als het gaat om zaken waar je het niet mee eens bent maar waarbij het 

gaat om besluiten van het management. Blijf op de vlakte en reageer bijvoorbeeld door te zeggen dat 

het onder de aandacht brengt, dat je nu weet hoe de ander er over denkt. Draai ook niet om zaken 

heen als het gaat om zaken die ieder kan waarnemen zoals tekortschietende zorg bij veel zieken. 

Verschuil je niet achter MT of de overheid, want dan geef je de boodschap dat je er niets aan kunt / 

wilt / gaat doen. 

 

Stap 6: maak afspraken 

Spreek concreet af hoe de oplossing wordt uitgevoerd, door wie en wanneer. De afspraak moet voor 

beide partijen duidelijk zijn. Herhaal de gekozen oplossing nog eens en vraag of de cliënt het goed 

heeft begrepen. Voor sommigen is het prettig en duidelijker als je de afspraken op papier 

(zorgleefplan) zet. Denk aan vergeetachtige mensen of mensen voor wie het moeilijk is om nieuwe 

informatie door te vertellen aan familieleden. 

 

Stap 7: controleer de uitvoering 

Niets is erger dan een goed gesprek met elkaar hebben, komen tot een afspraak en vervolgens 

ontdekken dat je ‘met een kluitje in het riet’ bent gestuurd. Als iets niet binnen een gestelde termijn 

lukt, dan neem je contact op met de ander en begint met het maken van een excuus. Wees eerlijk en 

reëel. 

 

Nadat de klacht is opgelost en je hebt afgesproken wie het doen en wanneer, moet je de uitvoering 

controleren. Onderneem acties om te zorgen dat afspraken worden nagekomen en controleer dit. Ga 

na of werkelijk gebeurt wat is afgesproken. Neem weer contact op om te laten weten dat de afspraken 

uitgevoerd worden. Zo weet hij/zij dat er aan de oplossing gewerkt wordt en zal tevreden zijn over de 

aandacht die eraan besteed wordt. De relatie zal hierdoor hersteld worden en in de meeste gevallen 

nog versterkt. 
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Opdracht: Hoe ik omga met klachten 

 

 Vul onderstaande vragenlijst zo eerlijk mogelijk in. 

 Vorm een groepje van drie. 

 Geef jouw ingevulde vragenlijst aan iemand anders in het groepje. Zorg dat ieder de lijst van een 

ander heeft. 

 Bespreek met elkaar de ingevulde lijsten en geef antwoord op de volgende vragen: 

o Hoe gaat de invuller om met klachten? 

o Wat zijn de voordelen van het goed leren omgaan met klachten? 

o Wat vind je moeilijk in het omgaan met klachten? 

o Formuleer voor jezelf een leerpunt als het gaat om omgaan met klachten. 

  

Niet doen (do not) 

 Ga niet bij voorbaat in de verdediging: ‘Nou, ik kan me dat niet voorstellen...’ 

 Vermijd bij de klager een schuldgevoel op te roepen: ‘Luister eens even, er zijn nog andere 

cliënten dan u, hoor’.  

 Ga niet meteen op je achterste benen staan: ‘Moet u nu eens goed luisteren...’ 

 Het werkt evenmin om de cliënt meteen in alles gelijk te geven. Hij kan dan het gevoel hebben 

dat je je er makkelijk vanaf probeert te maken of dat je geen werkelijke interesse hebt in zijn 

klacht. 

 Klaag niet mee: ‘Och, als u eens wist wat er hier allemaal misgaat.’ Leg de schuld niet bij je 

collega’s, ook niet indirect (‘Ja maar, ik was er toch niet!’)Ga niet inhoudelijk op de klacht in als 

de cliënt nog aan het uitrazen is. Beantwoord geen gevoelens met logica. 

Doen (do) 

 Als er fouten worden gemaakt is het goed die gewoon toe te geven. Vergissen is menselijk. 

Als je met een mond vol tanden staat kun je zeggen ‘Sorry, maar ik heb hier nu geen 

woorden voor’. 

 Uitpraten hoeft niet altijd nu meteen te gebeuren. Soms is het beter om de zaak even te 

laten rusten zodat ieder tijd heeft om erover na te denken.  

 Let op je houding, voorkom gedrag waaruit de klager zou kunnen opmaken dat je hem niet 

gelooft. Bijvoorbeeld: wegkijken of aanstaren, de handen in de zakken houden.  

 De klager is veelal gevoelig voor de toon waarop je spreekt. Kleine details in woordkeus 

kunnen veel verschil uitmaken. Vergelijk bijvoorbeeld: ‘Ik snap niet waar u het over heeft’ 

met ‘ Ik begrijp u nog niet helemaal, kunt u me meer vertellen over...’ 

 Luister naar wat de klager tussen de regels door zegt, benoem dit en toon begrip hiervoor 

(‘Ik kan me voorstellen dat u hier boos om wordt’). 

 Laat de klager zijn verhaal doen. Ook als je zeker weet dat de klager geen gelijk heeft, kan 

het goed zijn toch ruimte te geven tot ventileren. 

 Zorg dat je weet aan welke personen in de organisatie klachten gericht kunnen worden. 

Weet wat de klachtenprocedures zijn. Niet dat je de klager meteen moet doorverwijzen, wel 
is het goed om hiervan op de hoogte te zijn. 
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Hoe ik met klachten omga 

  Altijd Soms Nooit 

1 Ik neem elke klacht serieus. 

 

   

2 Ik luister uitgebreid naar elke klacht. 

 

   

3 Ik vertel waar ze met een klacht terecht kunnen. 

 

   

4 Als ik een fout maak, geef ik dat toe. 

 

   

5 Klachten leiden tot verbetering van mijn handelen. 

 

   

6 Indien er een klacht is over iets wat ik doe, vind ik dat 

lastig. 

   

7 Indien er een klacht is over iets wat een collega doet, vind 

ik dat lastig. 

   

8 Wanneer ik hoor dat er klachten zijn, maak ik dat 

bespreekbaar. 

   

9 Ik maak klachten bespreekbaar bij collega’s. 

 

   

10 Ik ga altijd na of een klacht naar tevredenheid is opgelost. 

 

   

 

Mijn leerpunt is:  

………………………………………………………………………………………...............………………………………………………………………

…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………  
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Omgaan met agressie 

Professionaliteit: 7.7 De GVP is weerbaar in voorkomende crisissituaties en is in staat om te gaan met 

agressie, ongewenste intimiteiten en ander grensoverschrijdend gedrag. Hij/zij kent hierin de 

rechtspositie. 

 

Agressie kent vele vormen en als je er mee wordt geconfronteerd is 

dat altijd vervelend. Een milde vorm van agressie is schelden 

(verbale agressie). Een extreme vorm van agressie is dat iemand je 

slaat. In deze training staan we stil bij het ontstaan van agressie en 

wat je (soms) kunt doen om dat te voorkomen of om te voorkomen 

dat het steeds erger wordt. 

We nemen als uitgangspunt agressie bij een cliënt. De werkwijze is 

echter ook toepasbaar bij familie / mantelzorgers of collega’s. 

 

Agressie en dementie 

Alzheimer 

Agressieve buien ontstaan niet zomaar. Ze hebben meestal een verklaring. Die verklaring vind je vaak 

in "toen". Als je de moeder die dringend thuis voor haar kinderen moet gaan zorgen, tegenhoudt, 

wordt ze agressief. De verklaring ligt vaak in het verkeerd begrijpen en verkeerd begrepen worden.   

Maar de verklaring ligt vaak ook in heel kleine dingen: donkerte, een afstotende geur, verwarming te 

laag of te hoog, lawaai, verveling of integendeel over stimulatie door bijvoorbeeld TV en radio tegelijk, 

of gewoon iets eenvoudigs niet gedaan krijgen, zoals een knoop door een knoopsgat steken om zich 

aan te kleden. Het betreft eigenlijk toestanden die bij een normaal mens eveneens "op de zenuwen 

werken", maar gelukkig meestal niet tot woede-uitbarstingen leiden. 

 

Vasculaire dementie 

In tegenstelling tot de patiënten met de ziekte van Alzheimer of de ziekte van Parkinson, heeft de 

patiënt met vasculaire dementie meestal een duidelijk besef van zijn situatie. Dit kan angst, 

somberheid, kwaadheid, opstandigheid en agressie tot gevolg hebben. 

 

Fronto-temporale dementie 

Bij deze vorm van dementie ontstaan eiwitophopingen specifiek in de frontale (voorhoofdskwab) en 

temporale (slaapkwab) hersendelen, waardoor hersencellen afsterven.  

De voorhoofdskwabben zijn betrokken bij impulsbeheersing, beoordelingsvermogen, planning, 

probleemoplossing en sociaal gedrag. Fronto-temporale dementie begint meestal met geleidelijke 

veranderingen in de persoonlijkheid en het gedrag. Er kan sprake zijn van ontremming, bijvoorbeeld 

schrokkend eten of verbale of fysieke agressiviteit. Het gedrag kan ook impulsief zijn, of dwangmatig.  
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Onbegrepen gedrag 

Onder onbegrepen gedrag verstaan we vele verschillende vormen van gedrag zoals: veel roepen of 

schreeuwen, agressie, mopperen, achterdocht en beschuldigen, dwalen, depressief gedrag, angstig en 

nerveus gedrag, afhankelijk gedrag, ontremd gedrag, apathisch gedrag enzovoort. 

 

 

 

 

 

Oorzaken van agressie bij cliënten 

In zorgcentra en verpleeghuizen krijgt bijna de helft van de zorgmedewerkers te maken met vormen 

van agressief gedrag variërend van mild tot ernstig. Agressie is voor de meeste begeleiders het meest 

belastende onbegrepen gedrag. Behalve het risico op fysiek letsel zijn er psychische gevolgen 

waaronder onzekerheid, angst en slapeloosheid. 

De neiging ontstaat om zo’n cliënt te mijden, misschien komt het werkplezier onder druk te staan of 

ontstaan er twijfels over het eigen kunnen.  

 

Niet elk agressief gedrag vinden we even belastend. Van de ene cliënt kun je meer hebben dan van 

een ander.  

 

Er zijn drie factoren die het extra belastend kunnen maken: 

 je vindt de cliënt toerekeningsvatbaar: ‘Zij doet het met opzet’; 

 je hebt het idee dat het gedrag gericht is op jou als persoon: ‘Zij heeft iets tegen mij’; 

 je ervaart het gedrag als onvoorspelbaar: ‘Ik weet niet wat me boven het hoofd hangt als ik naar 

binnen ga’. 

 

Agressief gedrag in de vorm van agressie wijst er vaak op dat met de cliënt iets aan de hand is, wat 

aandacht nodig heeft. Het is dus om verschillende redenen belangrijk om helder te krijgen wat er 

speelt en wat er aan te doen is. 

Tal van factoren kunnen een rol spelen bij het ontstaan van agressief gedrag. Hieronder is dat 

schematisch 

weergegeven (Bron: 

Zorg voor beter). 

 

 

 

 

  

Onbegrepen gedrag is gedrag dat moeilijkheden oplevert voor de 

cliënt zelf, voor zijn of haar omgeving of voor beide  
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Ontstaan    

Gedrag wordt bepaald door de wisselwerking (interactie) tussen individu en omgeving. Onbegrepen 

gedrag dus ook. Er zijn meerdere factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van onbegrepen 

gedrag:  

 

 Lichamelijke conditie 

Als iemand zich fit voelt, is de kans op het voorkomen van agressief gedrag kleiner dan wanneer hij 

moe is of zich ziek voelt. Bij oververmoeidheid is iemand gevoeliger voor prikkels van buitenaf en heeft 

minder grip op zijn emoties. Bepaalde lichamelijke problemen, zoals ontregelde suikers (suikerziekte), 

een verminderde hart- en longfunctie of zintuiglijke stoornissen, kunnen gemakkelijk aanleiding geven 

tot agressief gedrag.  

Een andere belangrijk lichamelijk factor bij cliënten met dementie is (niet altijd gesignaleerde) pijn. 

 

 Medicijngebruik 

Agressief gedrag kan samenhangen met medicijngebruik. Cliënten kunnen verschillend of anders op 

bepaalde medicijnen reageren. Omdat vaak verschillende medicijnen naast elkaar worden gebruikt, 

kan dit tot vreemd of verward gedrag leiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hersenaandoeningen 

Een aandoening in de hersenen kan tot gedragsveranderingen of tot problemen in de agressie-

regulatie leiden. Bijvoorbeeld bij frontaalkwabdementie. Ook een CVA (beroerte) kan tot 

gedragsveranderingen leiden. 

 

Agressief gedrag komt bij 20% van de dementerenden ouderen voor en vooral in de beginstadia. 

Het lijden aan een dementiesyndroom leidt er vaak toe dat de cliënt zich meer en meer in zijn eigen 

wereld terugtrekt. In het beginstadium is vaak sprake van angst en zal de cliënt proberen om haar 

wereld georganiseerd te houden door dingen op te schrijven en vast te houden aan vaste structuren. 

Wordt de cliënt hierin gehinderd dan kan er een agressieve reactie volgen. Afhankelijk van de reactie 

van ‘de omgeving’ kan dit uitmonden in geweld.  

In een verder gevorderd stadium, als de cliënt meer moeite krijgt met het begrijpen van taal, kan er 

Lichamelijke factoren en medicijngebruik: aandachtspunten 

 Gebruikt de cliënt medicijnen die het gedrag (mede) kunnen veroorzaken of 

beïnvloeden zoals middelen tegen hoge bloeddruk, Parkinson medicatie, pijnstillers, 

antibiotica, middelen tegen suikerziekte, slaapmiddelen, angstremmers, middelen 

tegen een depressie? 

 Zijn er veranderingen in de lichamelijke toestand die bijvoorbeeld wijzen op 

infectieziekten, hart- of hersenaandoeningen? 

 Hoe zijn de geestelijke vermogens (cognitieve functies)? 

 Zijn er problemen met het eet- en drinkgedrag zoals slikproblemen, pijn in de mond, 

slecht passend gebit etc.? 

 Zijn er problemen met plassen of stoelgang? 

 Is er sprake van pijn? 

 Is het slaappatroon verstoord? 



 

 
Versie juni 2020  Pagina 24 van 53 

agressie optreden als afweerreactie. De cliënt kan niet meer overzien wat er gebeurt en zelfs na uitleg 

kan deze afwerend reageren (kan worden ervaren als agressie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychische factoren 

►Geheugen en inzicht 

Gedrag is mede afhankelijk van geheugen en inzicht. De achteruitgang van het geheugen en de 

oriëntatie is een bron voor het ontstaan van gevoelens van angst. Waar ben ik? Wie bent u? Dit is 

niet mijn (t)huis. Daarnaast kan een verstoorde waarneming (hallucinaties) of een verstoord 

denkproces (wanen) een ‘andere’ (verkeerde) interpretatie van de werkelijkheid versterken. Angst 

is een belangrijke bron voor het ontstaan van agressie. 

 

►Persoonlijkheid 

Met het ouder worden kunnen bepaalde persoonlijkheidstrekken sterker naar voren komen. 

Iemand kon bijvoorbeeld zijn dwangmatigheid vroeger goed onder controle houden of 

verbergen, maar bij het ouder worden gaat dit moeilijker. Of was de cliënt vroeger opvliegend van 

aard of gewend conflicten met dreiging of geweld naar zijn/haar hand te zetten. Bij dementie 

kunnen deze karaktertrekken worden versterkt of kunnen remmen verdwijnen. 

 

De cliënt kan verbaal of fysiek fel reageren op de meest 

uiteenlopende kleine veranderingen in het dagelijkse patroon. Soms 

is er zelfs helemaal geen aanleiding te ontdekken. 

 

►Levensloop 

Soms zijn er in iemands levensloop zulke ingrijpende gebeurtenissen 

geweest dat deze onuitwisbare sporen hebben achtergelaten. Denk 

bijvoorbeeld aan oorlogs- en kampervaringen of het verlies van een 

partner of belangrijke anderen.  

  

Mevrouw Klop 

Mevrouw Klop is dementerend. Soms is ze helder en beseft ze dat ze achteruitgaat. 

Soms is ze verward en wil ze naar haar moeder. Als mevrouw Klop in een slechte 

periode is, herkent ze de zorgverleners niet en laat hen dichtbij komen en vertrouwt 

ze niemand. Het verzorgen wordt dan moeilijk. Als je iets uit de kast wilt pakken, 

bijvoorbeeld een handdoek, raakt ze in alle staten en beschuldigt je van diefstal. 

Ook de lichamelijke verzorging is bij tijden een ramp. Mevrouw Klop wil niet dat je 

haar aanraakt, ze slaat erop los als je haar wilt uitkleden om te douchen. 
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Omgeving 

Agressief gedrag kan een reactie op de omgeving zijn. Aankleding en inrichting van de ruimte hebben 

invloed op beleving en gedrag. Wist je bijvoorbeeld dat donkere vlakken op de vloer soms worden 

‘gezien’ als gaten in de vloer? Is er voldoende bewegingsruimte? Stuit men op deuren die niet open 

gaan (frustratie)? Is er een teveel aan prikkels of juist te weinig? De laatste jaren is hiervoor steeds 

meer aandacht in de vorm van omgevingszorg. 

 

 

 Bekijk het filmpje ‘De wondere wereld van dementie’ op YouTube. 

 

 

Een andere factor die een rol speelt bij het ontstaan van agressief gedrag is de relatie met anderen. 

Hoe reageert de cliënt op inbreuk op persoonlijke integriteit (gevolg: zich verdedigen tijdens 

verzorging of lichamelijk onderzoek). Een cliënt begrijpt niet goed meer wat er gebeurt en reageert 

dan afwerend. 

Benader de cliënt in een rustig tempo, leg rustig uit wat je komt / wilt doen, ga er even bij zitten. Begin 

dan in een rustig tempo. Bij afweerreacties niet forceren maar pauzeren. Hou en maak contact met de 

cliënt. Blijft de afweer of neemt deze toe, stop dan en kom later terug. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor wie is agressief gedrag een probleem? 

Dit gedrag is op de eerste plaats een probleem voor de cliënt zelf. Het is voor hem soms de enige 

manier om zich te uiten. De belangrijkste vraag bij het omgaan met agressief gedrag is niet: hoe 

krijgen we dit gedrag weg? maar: wat heeft deze cliënt van ons nodig? 

Ook voor de omgeving is het gedrag vaak een probleem. Denk aan familieleden en mantelzorgers, 

andere cliënten en zorgverleners, Ze vinden het gedrag misschien vervelend of lastig, maar het kan 

hen ook in verlegenheid brengen omdat ze niet weten hoe ze ermee moeten omgaan.  

Agressief gedrag is dus een probleem voor meer mensen dan de cliënt zelf en daarmee is het een 

probleem van de omgeving. Daarvoor moeten we oplossingen zoeken.  

 

 

Omgevingsfactoren: aandachtspunten 

 Heeft de cliënt een zinvolle dagbesteding of is er sprake van verveling? 

 Is de omgeving voor de cliënt herkenbaar en veilig? 

 Heeft de cliënt de mogelijkheid zich terug te trekken? 

 Is er sprake van over- of onder prikkeling (denk aan gedrag andere cliënten, wat is er 

allemaal te zien / niet te zien)? 

 Heeft de cliënt voldoende bewegingsvrijheid? 

 Sluit het dagritme aan bij de behoeften van de cliënt? 

 Is er voldoende ruimte voor de cliënt om eigen gewoonten voort te zetten? 

 Hoe reageren medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers op de cliënt en omgekeerd? 

 Hoe hoog is de ‘tolerantiedrempel’ van de medewerkers voor het gedrag van de 

cliënt?  

 Hoe reageren andere cliënten op de cliënt en omgekeerd? 

 Wordt de cliënt met voldoende respect bejegend? 

 Gaan we bij de ADL voldoende uit van gewoontes van de cliënt, normen en privacy? 
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Eigen houding  

Zorg verlenen en ontvangen is een proces waarbij mensen op elkaar reageren. Jij reageert niet alleen, 

maar roept ook (bewust en onbewust) reacties op. Je moet dus niet alleen het gedrag van een cliënt 

observeren, maar ook je eigen gedrag en dat van collega’s. Op welke manier draagt dat misschien bij 

tot dat agressief gedrag? 

Wanneer je regelmatig agressief gedrag tegenkomt, kan dat 

spanning opleveren. Het is goed dit te onderkennen. Dit is een 

normale reactie. Het is belangrijk dat er iets met die spanning 

wordt gedaan. 

Het praten over dergelijke zaken met anderen (collega’s) neemt 

vaak al een stukje van de spanning weg. Het is belangrijk om na te 

gaan waarom je gespannen raakt. Juist je ideeën en opvattingen 

dragen bij aan de ervaren stress. Niet alleen het moeilijke gedrag 

veroorzaakt spanning, maar vooral jouw idee over hoe die cliënt zou moeten en kunnen handelen. 

Belangrijk is dat er serieus naar je wordt geluisterd. Misschien krijg je wel eens het gevoel dat het 

allemaal aan jou ligt, dat jij de enige bent die met dat moeilijke gedrag te maken heeft, dat jij de enige 

bent die er niet goed mee om kan gaan. Het wordt een stuk makkelijker als je merkt dat jij niet de 

enige bent met zulke problemen, dat anderen vergelijkbare ervaringen hebben, ja, dat anderen 

misschien iets van jou kunnen leren. 

 

Verkennen eigen angst 

In situaties waarin agressief gedrag speelt of waarin zorgverleners met agressie worden 

geconfronteerd, wordt vaak geprobeerd om de cliënt niet te laten merken (non-verbaal) dat je angstig 

bent. Het is de vraag of dit non-verbaal lukt, want hoe je iets zegt (verbaal) bepaalt voor 55% de 

communicatie, en dus de relatie. 

De cliënt zit op zo’n moment in een gespannen situatie. Zij weet niet wat er gaat gebeuren. Om toch 

zelfverzekerd over te komen moet de zorgverlener proberen de energie die (de eigen) angst met zich 

meebrengt, om te zetten in (positief) handelen. Hoe doe je dat? 

 

Enkele handvatten: 

 Werk bij angst voor een bepaalde afdeling of cliënt aan het vinden van positieve aspecten in je 

‘angstobject’. Dit kan het negatieve, vijandige beeld dat je van de cliënt hebt, reduceren. 

 Ga na of je een verklaring kunt vinden voor je vooroordelen, verwachtingen of angsten ten 

opzichte van de ander. 

 Ga bij jezelf na welke macht een bepaalde cliënt over je heeft. Bijvoorbeeld: angst voor pijn of 

voor het krijgen van een klap kan ertoe leiden dat je gespannen bent in zijn nabijheid; je 

schrikt al als hij de hand uitsteekt om een jampot te pakken. Zo’n spanning kan escalerend 

werken. 

 Vraag na of je de enige bent in je team die bang is voor die bepaalde cliënt. Misschien kun je 

als team gezamenlijk werken aan angstreductie. 

 Ga bij jezelf na hoe je met je eigen agressie omgaat en via welke kanalen je die uit (of krop je 

alles op?). 

 Waarvoor ben je bang? Voor pijn, vernederingen, blamages? (Benoem de verschijnselen zo 

concreet en duidelijk mogelijk). 
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 Welke factoren kunnen de angst doen toenemen of afnemen? Bijvoorbeeld: de aanwezigheid 

(afwezigheid) van collega’s, het aan/afwezig zijn van medecliënten, gesloten/open deuren, enz. 

(Benoem deze factoren zo concreet mogelijk). 

 Wat is het ergste dat je kan overkomen in acute geweldsituaties met cliënt X? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe kijken we / kijk je tegen agressie aan? 

Hoe jij tegen agressie en de aanpak ervan aankijkt en wat je ideeën erover zijn, bepaalt in grote mate 

hoe je er mee omgaat. Daarom is het goed om daar met elkaar bij stil te staan. 

Hieronder staat een overzicht hoe je tegen agressie aan kunt kijken. Hoort agressie bij het werk? Moet 

je er tegen kunnen? Wiens verantwoordelijkheid is de aanpak van agressie?  

  

Leer de persoon, voor wie je bang bent, zo goed mogelijk kennen 

Meneer Peeters 

Niemand verzorgt hem graag. Bijna dagelijks scheldt hij je de huid vol. Zwaar hijgend 

en brommend duwt hij je telkens weg. Soms deelt hij ook een tik uit. De dikke, 

kloppende aders op zijn dunne armen getuigen van uiterste inspanning om de 

verzorging te verhinderen. Als hij eenmaal aan tafel zit, hijgt hij nog na, maar blijkt het 

gebeurde snel te vergeten. Hij kijkt je steels aan en zegt spontaan iets vriendelijks tegen 

je. 

Bron: Agressie gedrag bij dementie, Ronald Geelen 
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Omgaan met agressie  

Voorkomen van agressie is de belangrijkste strategie. Je kunt leren te zien of er agressie aankomt.  

Wordt de cliënt gespannen, wil hij weg uit de situatie, begint deze in de handen te wrijven, te tikken 

op de tafel, zich onrustig te bewegen in de stoel, met de ogen te draaien, te roepen, dat zijn mogelijke 

tekens dat de cliënt onrustig wordt en kan leiden tot agressie gedrag.   

 

Even weggaan of het moment waarop de cliënt gespannen wordt zo kort mogelijk te houden, zijn dan 

goede maatregelen om agressie te voorkomen. Schuin, onder een hoek van 45˚, naast de cliënt gaan 

staan in plaats van tegenover hem is minder confronterend. 

Agressie bij dementerende cliënten kan vaak worden voorkomen door de cliënt niet van achteren 

maar altijd van voren te benaderen, in korte duidelijke zinnen te spreken en gebruik te maken van 

vriendelijke lichaamstaal.  

 

Er is geen grens aan 

wat acceptabel is. 

 

 

Als je er niet tegen 

kunt ben je niet 

geschikt voor je werk. 

 

Als er iets gebeurt, 

zien we wel. 

 

 

 

 

 

Elke medewerker 

bepaalt zijn eigen 

grens. 

 

Je moet er mee leren 

omgaan. 

 

 

Trainen van 

medewerkers in de 

omgang is de 

oplossing. 

 

 

 

Agressie is niet 

acceptabel.  

 

 

We moeten samen 

grenzen afspreken.  

 

Naast leren omgaan 

met, is er veel 

aandacht om een en 

ander te voorkomen 

en is er aandacht voor 

‘dader en slachtoffer’ 

Agressie hoort er bij 
Agressie is een 

probleem voor de 

medewerker 

Agressie is een 

gezamenlijk probleem 
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Als de cliënt toch boos wordt, kun je ook een andere collega het even laten overnemen. In rustige 

situaties is het goed om een vertrouwensband met de cliënt op te bouwen. Ook hoor je de 

levensgeschiedenis van de cliënt te kennen, zodat je weet wat haar kan krenken en hoe zij te 

beïnvloeden is. 

 

Een moeilijk punt is de hoeveelheid zorgverleners. Vaak is starten met één zorgverlener het beste. Lukt 

dat niet, dan kun je het proberen met twee 

zorgverleners. Als de ene zorgverlener iets doet waar de 

cliënt agressief op reageert, dan kan de andere de cliënt 

troosten en afleiden. Soms wekt de aanwezigheid van 

twee zorgverleners echter woede op, dus maak steeds 

een afweging. Het kan goed zijn om de cliënt iets 

(zachts) in handen te geven, voordat je aan handelingen 

begint  waarvan je weet dat de cliënt afwerend gaat 

reageren. Een knuffel geeft vaak troost en komt niet 

hard aan mocht deze naar je toe gegooid worden. 

Mocht agressie hier niet mee te verminderen zijn, dan kan er een analyse gemaakt worden van de 

situatie. Ook hierbij wordt gekeken naar wat er voorafgaat aan de agressie, wat de agressie is en hoe 

anderen er op reageren. Hiervoor wordt het ABC-schema (zie verderop) gebruikt.  

 

Medicatie ter voorkoming of vermindering van agressie wordt gegeven als een dementerende cliënt 

duidelijk psychotisch is of als de verzorging anders onmogelijk wordt. Rustgevende medicatie kan de 

scherpe kanten er af halen, zodat de verzorging wel weer mogelijk is. De versuffing die deze 

medicijnen soms geven, kan weer leiden tot snellere overprikkeling, waardoor agressie ontstaat. 
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Zelftest omgaan met agressie 

 

  Geheel 

mee 

oneens 

Groten-

deels 

mee 

oneens 

Niet 

oneens / 

niet eens 

Groten-

deels mee 

eens 

Geheel 

mee 

eens 

1 Ik voel mij zelfverzekerd wanneer ik te maken krijg 

met een agressieve cliënt. 

     

2 Ik ben goed in staat om in te grijpen bij een 

agressieve cliënt. 

     

3 De technieken die ik hanteer om met agressie om te 

gaan zijn effectief. 

     

4 Ik voel mij veilig in de buurt van een agressieve 

cliënt. 

     

5 Ik vind het lastig om beginnend agressief gedrag 

tijdig te herkennen. 

     

6 Ik voel me onmachtig wanneer ik met een 

agressieve cliënt te maken heb. 

     

7 Ik weet wat ik moet doen om te voorkomen dat een 

boze/ geïrriteerde cliënt agressief wordt. 

     

8 Ik ben goed in staat om verbaal in te grijpen bij een 

agressieve cliënt. 

     

9 Ik kan me goed beheersen wanneer ik te maken heb 

met een agressieve cliënt. 

     

10 Ik weet op welke manier ik moet communiceren om 

te voorkomen dat een cliënt agressief wordt. 

     

11 Ik ben goed in staat om een agressieve cliënt onder 

controle te houden. 

     

12 Als een cliënt agressief wordt, ben ik bang.      
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Bevrijdingstechnieken in het kader van fysieke weerbaarheid  

 

Stevig staan: Stil staan bij bewegen. 

 

Confrontatietechniek en Stop oefening;  

 

Thema’s: regels stem en concentratie, aandacht, buikademhaling stevig staan en 

zelfverdedigingshouding.  

 

Fysieke bevrijdingen zoals: 

 

1. Afweren oorvijg. 

 

2. Polsbevrijdingen: 

 Hand in hand. 

 Hand pakt pols vast. (Parallel en kruislings) 

 Twee handen pakken onderarm. 

 Twee handen pakken armen in ondergreep. 

 Twee handen pakken armen vast in een bovengreep. 

 

3. Insluitoefening door twee medewerkers  

 

4. Loskomen uit Middelklem: 

 Armen omhelzen middel van voren, waarbij de armen vrijgelaten worden. 

 Armen omhelzen middel van voren, waarbij de armen ingesloten zijn. 

 Armen omhelzen middel van achteren, waarbij de armen vrijgelaten worden. 

 Armen omhelzen middel van achteren waarbij de armen ingesloten zijn. 

 

5. Klauwhand gebruiken.  

 

6. Loskomen uit Wurgklem: 

 Wurgklem van achteren. 

 Wurgklem van voren. 

 Wurgklem van opzij 

 Wurgklem op een stoel 

 Wurgklem op de grond(van voren) aanvaller zit op medewerker. 

 

7. Vasthouden van kleding 

 

8. Vasthouden van haar of staart 

 

9. Aanval vuist van voren 

 

10. Aanval met wandelstok van voren 

 

 

Accent ligt op een belevingsgerichte benadering; hoe kom ik uit de situatie (volgordelijk) waarbij mijn 

veiligheid, de veiligheid van bewoners en de veiligheid van de cliënt centraal staat.  
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 Bekijk het filmpje ‘Ouderenmishandeling’ 

Ga naar de website van BTSG en log in op de GVP pagina. 

Wachtwoord: GVPopleiding 

 

Meldcode huiselijk geweld en richtlijn en ouderenmishandeling 

Veel mensen nemen de zorg voor een partner, ouder, familielid of kennis met de beste bedoelingen 

op zich. Ze willen klaarstaan voor hun naaste. Maar soms worden de verzorgende taken te zwaar. 

Bijvoorbeeld omdat iemand steeds verder in gezondheid achteruitgaat. Of omdat een verzorger zelf te 

veel aan zijn hoofd heeft. Het gevolg kan zijn dat een verzorger 

een oudere verwaarloost of geestelijke, lichamelijke en/of 

financiële schade toebrengt. In veel gevallen gebeurt dit 

onbedoeld; uit onmacht, onkunde of onwetendheid. Maar soms 

mishandelt iemand bewust. Bijvoorbeeld omdat hij of zij er 

financieel beter van wil worden of kwaad is op het slachtoffer. 

Hoe dan ook: in beide gevallen is er sprake van mishandeling. 

Krijg je als professional te maken met ouderenmishandeling, let dan op de symptomen. Herken de 

signalen en bied hulp aan. 

Er is een landelijke meldcode en richtlijn opgesteld waaraan alle organisaties moeten voldoen. Dat 

betekent dat medewerkers de hoofdpunten uit de richtlijn behoren te kennen en weten hoe zij moeten 

handelen. 

 

 Wat je moet weten is: 

 welke vormen van huiselijk geweld en ouderenmishandeling er zijn,  

 gevoelig zijn en herkennen van signalen van ouderenmishandeling,  

 wat de stappen zijn voor een gerichte aanpak van ouderenmishandeling.  
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Vormen van mishandeling 

Er zijn vele vormen van mishandeling. Hieronder volgt een indeling in de meest voorkomende vormen. 

 

Lichamelijke mishandeling 

 Slaan, schoppen, krabben, knijpen, aan de haren trekken, duwen, snijden, brandwonden 

maken, vastbinden, de mond afplakken of drogeren met medicijnen. 

 Signalen: blauwe plekken, snij-, schaaf- of 

brandwonden, zwellingen, striemen op het 

lichaam, versuffing en apathie. 

 

Psychische mishandeling 

 Schelden, dreigen (met uithuisplaatsing), pesten, 

intimideren, treiteren, vernederen, zelfgevoel 

ondermijnen of de ouderen psychisch onder druk 

zetten. 

 Signalen: onverklaarbare angst, woede en/of 

verdriet, verwardheid, schuchterheid, weinig 

reactie, wantrouwen, slaap- en/of eetproblemen. 

 

Verwaarlozing 

 Niet voor voldoende voedsel, drinken of persoonlijke of huishoudelijke hygiëne zorg, 

onvoldoende emotionele zorg, aandacht, liefde en respect bieden. 

 Signalen: ondervoeding, uitdroging, stank, doorliggen of andere onverzorgde wonden, 

vervuiling van zichzelf en/of kleding en/of huis, onvoldoende eten en drinken in huis, 

lichamelijke achteruitgang, plotselinge vermagering, depressie, frustratie, apathie, verdriet en 

wanhoop. 

 

Seksueel misbruik 

 Seksuele handeling verrichten met of in het bijzijn van de oudere die door de oudere niet 

worden gewenst. 

 Signalen: beschadigingen of irritaties aan genitaliën of anus, 

terugkerende genitale of anale infecties, bloedvlekken in 

kleding of beddengoed, moeite met zitten of lopen, 

geslachtsziekten, hevige onrust bij het (ont-)kleden of wassen, 

veelvuldig seksueel getinte gesprekken voeren. 

 

Financiële uitbuiting 

 Geld stelen, waardevolle spullen meenemen, met een bankpas 

geld voor zichzelf pinnen, beloven rekeningen te betalen en 

dat niet doen of afpersen. 

 Signalen: plotselinge of onverklaarbare geldopnames bij de 

bank, verdwijnen van waardevolle spullen uit huis, 

onverklaarbaar tekort aan geld, ontstaan schulden, 

huurachterstand, grote belangstelling van familie voor geld of bezittingen van de oudere, 

weigeren van informatie over financiële situatie. 

 

Schending van rechten 

 De post lezen of achterhouden, opsluiten, bezoek of telefoon verbieden, iemand nooit alleen 

laten of iemand onnodig eigen beslissingen onthouden. 
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 Signalen: deuren zijn op slot, overname van zaken die iemand best zelf kan, geen toegang van 

vrienden of bekenden, geen privacy bij bezoek, geen zelfbeschikking in bijvoorbeeld 

dagindeling. 

 

Signalen 

Er zijn meerdere signalen die kunnen wijzen op ouderenmishandeling, maar één of enkele van die 

signalen hoeft zeker niet altijd op geweld te wijzen. 

Signalen bij de pleger: 

- onverschillig of juist een uiterst 

vriendelijke houding 

- lijkt overbelast, heeft onduidelijke 

(pijn)klachten, vaak ziek 

- schelden, schreeuwen 

- afschermen van de oudere voor 

hulpverleners 

- klagen over de oudere 

- onverschillige houding naar de oudere 

 

Signalen bij de oudere: 

- zichtbaar letsel 

- schrikreactie, angstig bij (onverwachte) aanraking 

- onsamenhangende verklaringen over verwondingen 

- depressieve, angstige indruk 

- onverzorgd, verwaarloosd uiterlijk 

- spullen die verdwijnen 

- weigeren van hulp of gesprekken 

- krijgt geen gelegenheid om te praten 

- onverklaarbaar geldtekort 

 

Stappenplan ouderenmishandeling 

De meldcode kent 5 stappen: 

 

Stap 1. Signaleren  

- Sta open voor signalen. 

- Zet aanwijzingen die het vermoeden onderbouwen op een rij. 

- Maak een kleine inventarisatie over de huidige hulpverlening. 

- Hoe is de situatie? Wat is er aan de hand? 

- Beoordeel de situatie, schat het acute risico in. 

- Stel vragen, uit bezorgdheid bij de bewoner (gebruik het woord 

geweld niet). 

 

Stap 2. Overleg / consulteren  

- Bespreek het (onderbouwde) vermoeden met een collega, de 

leidinggevende of de aandachtfunctionaris (wellicht zijn er al eerder 

vermoedens geuit). Overleg als het nodig is met het Steunpunt 

Huiselijk Geweld in de regio. 

- Houd contact met de betrokkenen.  
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Stap 3. Bespreken 

Maak het bespreekbaar bij oudere en / of pleger. Er zijn drie verschillende situaties mogelijk: 

- Situatie A. Er is géén sprake van geweld of er is twijfel over geweld.  

- Situatie B. Er is sprake van geweld maar betrokkenen willen géén hulp. 

- Situatie C. Er is sprake van geweld en betrokkenen willen hulp. 

 

Stap 4. Afwegen 

Situatie A. Er is géén sprake van geweld of er is twijfel over geweld 

- Schakel andere hulp in, indien noodzakelijk. 

- Blijf alert. 

 

Bij twijfel: 

- Ga door met verzamelen van informatie en observeren. 

- Overleg met de aandachtsfunctionaris. 

- Vraag iemand om mee te observeren. 

 

Situatie B. Er is sprake van geweld maar betrokkenen willen géén hulp 

Bewoners die slachtoffer zijn van geweld, zijn vaak afhankelijk van de pleger. Dat maakt aanpak lastig. 

- Blijf, indien mogelijk, contact houden. 

- Geef een telefoonnummer dat (dag en nacht) bereikbaar is. 

- Zorg voor een vangnet. 

- Informeer de arts zodat deze ook alert is. 

- Meld (je vermoeden van) huiselijk geweld bij de aandachtsfunctionaris die houdt contact met de 

Inspectie. 

 

Situatie C. Er is sprake van geweld en betrokkenen willen hulp 

De omstandigheden die kunnen leiden tot geweld bij een slachtoffer zijn zeer uiteenlopend. De hulp 

die nodig is om de omstandigheden te verbeteren dus ook. Afhankelijk van de situatie, de vorm van 

geweld en de ernst van de situatie wordt hulp ingeschakeld. Inventariseer de mogelijkheden. 

Het geweld wordt gemeld bij de aandachtsfunctionaris die de coördinatie van de verder te nemen 

stappen op zich neemt. Met het slachtoffer (en pleger) wordt besproken welk soort hulp nodig is. 

 

Stap 5. Melden 

Voor een melding van of vragen over huiselijk geweld in de zorg kunnen instellingen terecht bij 

www.huiselijkgeweld.nl, melden kan bij de IGZ of het Steunpunt Huiselijk Geweld. Melden bij de IGZ 

gaat via telefoonnummer 088 120 50 50 (werkdagen 09.00 tot 17.00 uur, lokaal tarief), mail 

ouderenmishandeling@igz.nl. 

 

http://www.huiselijkgeweld.nl/
mailto:ouderenmishandeling@igz.nl
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 Je kunt de poster van het ‘Stappenplan: ouderenmishandeling en ontspoorde zorg’ zoals 

hierboven afgebeeld downloaden. 

Ga naar de website van BTSG en log in op de GVP pagina. 

Wachtwoord: GVPopleiding 

 

 

Via de GVP inlogpagina kun je het boekje ‘Ouderenmishandeling – Praten helpt’ 

downloaden. 

Ga naar de website van BTSG en log in op de GVP pagina. 

Wachtwoord: GVPopleiding 
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Leidraad veilige zorgrelatie (langdurige zorg) 

Waar in een relatie één van beiden kwetsbaar is en afhankelijk van de zorg van een ander, kan er een 

risico ontstaan van grensoverschrijdend gedrag of machtsmisbruik en emotionele of lichamelijke 

mishandeling. Cliënten in de langdurende zorg hebben recht op bescherming hiertegen. De leidraad 

veilige zorgrelatie is een hulpmiddel om het onderwerp op de agenda te zetten of om voor jezelf te 

achterhalen hoe in een bepaalde situatie te handelen. 
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Arbowet: Arbeidsomstandighedenwet 

Werken in de zorg kan veel voldoening geven, maar ook zwaar zijn. Goede arbeidsomstandigheden 

zijn daarom belangrijk en medewerkers moeten veilig, verantwoord en met plezier kunnen werken. Een 

en ander is geregeld in de Arbowet. Deze wet geeft de rechten en plichten aan van werkgever en 

werknemer over arbeidsomstandigheden en geldt overal waar arbeid wordt verricht. Niet alleen bij 

bedrijven, maar ook bij verenigingen of stichtingen. De wet is nader uitgewerkt in regels waaraan ieder 

zich moet houden om arbeidsrisico's tegen te gaan. Deze regels bestrijken een breed terrein en heeft 

een raakvlak met ieder die binnen de zorg werkt. De wet geldt voor vrijwilligers bij ernstige risico's, 

zoals valgevaar of het werken met gevaarlijke stoffen. Ook de regels voor de algemene zorgplicht en 

de verplichting tot voorlichting en onderricht aan vrijwilligers blijven gelden. Verder geldt de Arbowet 

niet meer voor vrijwilligers. 

RI&E  

Maatschappelijk handelen: 5.1 De GVP-er is in staat om adequaat op te treden bij incidenten in de 

zorg en bij incidenten die de veiligheid van cliënten en/of medewerkers betreffen. 

 

Eén van de onderdelen van de Arbowet is de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Een RI&E is 

een (digitale) checklist die inzicht geeft in de risico’s binnen de organisatie. Dit is een eerste stap op 

weg naar goede arbeidsomstandigheden. Door de arbeidsrisico’s te inventariseren wordt snel inzicht 

verkregen in de bestaande situatie en wordt duidelijk waar verbeteringen nodig zijn. Het uitvoeren van 

een RI&E valt meestal onder de verantwoordelijkheid van een afdeling P&O. 

Bij het uitvoeren van de RI&E wordt bijvoorbeeld gelet op: 

 

o Of werknemers vin contact komen met gevaarlijke of kankerverwekkende stoffen zoals asbest; 

o Hoe groot de fysieke belasting is van de werknemers (denk aan tillen); 

o Hoeveelheid beeldschermwerk (denk aan de muisarm /RSI); 

o Hoeveelheid lawaai op de werkplek;  

o Of er voldoende en geschikte arbeidsmiddelen zijn (denk aan tilliften, hoog-laag bedden etc.); 

o Of er persoonlijke beschermingsmiddelen zijn (denk aan beschermende kleding, voorkomen 

prikaccidenten); 

o In hoeverre er sprake is van seksuele intimidatie, agressie en geweld (elke organisatie moet 

hierover een reglement hebben). 

 

Daarnaast wordt gekeken naar bijzondere categorieën werknemers zoals werknemers jonger dan 18 

jaar en zwangere werkneemsters. Een praktisch uitvloeisel hiervan is dat er bijvoorbeeld 

introductieprogramma’s moeten zijn, inwerkprogramma’s, duidelijkheid over wat men wel of niet mag, 

extra voorzieningen voor zwangere vrouwen (denk aan niet tillen, extra pauzes, korte werktijden) etc. 

Ook wordt in de RI&E aandacht besteed aan de toegang van werknemers tot een deskundige persoon. 

Dit kan zowel iemand binnen als buiten de organisatie zijn. Een voorbeeld is de bedrijfsarts of een 

vertrouwenspersoon.  

Op basis van de inventarisatie moet een Plan van Aanpak worden gemaakt waarin beschreven is welke 

maatregelen genomen worden om risico’s aan te pakken en binnen welke termijn die uitgevoerd 

worden. De Arbeidsinspectie bewaakt dat al deze zaken naar behoren worden uitgevoerd. 

Sommige organisaties hebben een eigen arbodeskundige of coördinator en /of ergocoaches. 
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De belangrijkste thema’s in vogelvlucht 

Fysieke belasting 

Fysieke belasting is de belasting die het lichaam ondervindt tijdens lichamelijke arbeid. Vooral 

gewrichten en spieren van rug, nek, schouders en ledematen staan hieraan bloot. Bewegen is gezond 

en belangrijk, maar lichamelijke overbelasting kan leiden tot gezondheidsklachten en verzuim of kan 

zelfs langdurige uitval veroorzaken. 

Lichamelijke overbelasting is een van de belangrijkste oorzaken van verzuim en arbeidsongeschiktheid. 

Grofweg een derde van verzuim hangt samen met fysieke belasting. Wat opvalt is dat het trainen in 

goede til- of werktechnieken niet genoeg helpt. Belangrijker is dat er grenzen worden gesteld aan de 

lichamelijke belasting.  

 

 Kijk welke leerdoelen jij nog hebt op het gebied van fysieke belasting.  

 Beantwoord daarom 15 vragen op https://www.leerstand.nl/. 

 

 

Biologische agentia, zoals Hepatitis of MRSA 

Medewerkers in de zorg kunnen in aanraking komen met allerlei bacteriën en virussen. Dit noemen we 

biologische agentia. Als gevolg daarvan kunnen zij infecties oplopen en ernstig ziek worden. De 

werkgever dient doeltreffende maatregelen te nemen om te voorkomen dat de werknemers schade 

kunnen oplopen. 

 

Biologische 

agentia 

Verspreidt zich 

via 
Kans op besmetting bij 

TBC bacterie de lucht inademen 

MRSA bacterie direct contact 
wassen van de cliënt, bedden verschonen, verzorgen van een 

wond 

Scabiës mijt direct contact 
wassen van de cliënt, bedden verschonen, verzorgen van een 

wond, aanraken van wasgoed of kleding 

Hepatitis B en C  
bloed-bloed 

contact 
prik-, snij- of bijtincident, spatten van besmet bloed 

Hepatitis A virus 
fecaal-oraal 

contact 
wassen van de cliënt, bedden en kleding verschonen 

Clostridium difficile 
fecaal-oraal 

contact 
wassen van de cliënt, bedden en kleding verschonen 

HIV 
bloed-bloed 

contact 
prik-, snij- of bijtincident, spatten van besmet bloed 

Organisaties hebben een protocol prikaccidenten en draaiboeken over hoe te handelen wanneer er 

bijvoorbeeld een uitbraak is van MRSA, Scabiës en dergelijke.  

Gevaarlijke stoffen, zoals Cytostatica 

De medicijnen die worden gebruikt als chemotherapie bij de behandeling van kanker heten 

cytostatica. Cytostatica remmen de celdeling en worden daarom ook wel celdeling remmende 

medicijnen genoemd. Voor elke soort kanker is er een speciale vorm van chemotherapie. 

https://www.leerstand.nl/
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Cytostatica komen in de bloedbaan terecht. Via de bloedbaan worden de medicijnen door het hele 

lichaam verspreid en kunnen kankercellen vrijwel overal in het lichaam bereikt worden. 

Resten van cytostatica kunnen voorkomen in alle stoffen die het lichaam verlaten. Het maakt hierbij 

niet uit of de cytostatica door een infuus, injectie of via een tablet of drank zijn toegediend. 

Stoffen die het lichaam verlaten worden uitscheidingsproducten genoemd. Dit zijn: bloed, ontlasting, 

urine, zweet, braaksel, speeksel, traanvocht, drain- wondvocht, sperma en vaginaal vocht. 

Er zijn veel onderzoeken gedaan naar wat er kan gebeuren als een hulpverlener vaak in aanraking 

komt met cytostatica. Als het medicijn zelf vaak aangeraakt wordt kan er een allergische reactie 

optreden. Ook irritaties van de huid, duizeligheid, hoofdpijn en diarree kunnen voorkomen. 

Als er tijdens het werk zeer lang en vaak contact is met deze medicijnen, kunnen deze 

kankerverwekkend zijn voor de hulpverlener. 

 

Psychosociale arbeidsbelasting: Ongewenst gedrag en Werkdruk  

Agressie tegen verplegend - en verzorgend personeel komt helaas steeds vaker voor. Seksuele 

intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk worden samengevat onder de noemer 

psychosociale arbeidsrisico’s (PSA). Over PSA staat in de Arbowet geschreven dat werkgevers verplicht 

zijn beleid te voeren om dit tegen te gaan. Zo moeten zij onderzoeken wat de bronnen en oorzaken 

voor psychosociale arbeidsbelasting zijn en wat er tegen te doen is. 

 

Pesten is toegevoegd aan de Arbowet. Bij pesten gaat het niet om een eenmalige grap of een 

opmerking die wordt gemaakt. Pesten is iets wat vaker gebeurt over een langere tijd. Het doel van 

pesten is kwetsen en vernederen. 

 

MIM 

Organisaties hebben een registratie van dergelijke voorvallen (bijvoorbeeld Meldingen Incidenten 

Medewerkers, MIM) en moeten een vertrouwenspersoon aanstellen waar medewerkers met dergelijke 

klachten terecht kunnen.  

Arbocatalogus VVT online 

Deze catalogus geeft een overzicht van de belangrijkste arbeidsrisico’s en geeft heldere informatie 

over gezonde – en veilige oplossingen. De informatie op de website is bestemd voor alle werkgevers 

en medewerkers in de zorg.  

 

Per risico zijn richtlijnen, instrumenten en praktijkvoorbeelden samengebracht en ook de relatie met de 

Arbowet wordt gelegd. Zo geeft de website bijvoorbeeld een overzicht van meetinstrumenten en 

praktische tips om lichamelijke overbelasting door tillen te voorkomen. Er is een werkpakket voor de 

aanpak van werkdruk en richtlijnen voor infectiepreventie en ook het recente programma voor het 

veilig werken met cytostatica is opgenomen.  

 

Over alle hier genoemde onderwerpen kun je informatie, richtlijnen en soms lesmateriaal 

vinden in de online Arbocatalogus VVT. De link staat op het GVP van de website of je kunt 

deze vinden op http://www.arbocatalogusvvt.nl  

 

 

Vilans heeft een heel handige digitale hulpmiddelenwijzer gemaakt. Deze kun je vinden op 

http://www.hulpmiddelenwijzer.nl 

http://www.arbocatalogusvvt.nl/
http://www.hulpmiddelenwijzer.nl/
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Ethische vraagstukken binnen de zorg 

Vakinhoudelijk handelen: 1.2.3 De GVP-er kan omgaan met ethische vragen bij het maken van keuzes. 

 

Al jarenlang bestaat in de zorgsector zelf grote belangstelling voor ethische vragen. Voor grote 

ethische vragen rond kunstmatige voortplanting, genetica, euthanasie en andere beslissingen rond het 

levenseinde. Voor vragen rond de inzet van steeds vernuftiger en grootscheepser medisch-technische 

hulpmiddelen. Maar ook voor kleine, alledaagse ethische vragen bijvoorbeeld rond de omgang met de 

allerzwakste zorgbehoevenden, of relatief sterke zorgbehoevenden die zorg mijden. Vragen of iets 

mag en vragen wat goede zorg is. 

 

Binnen de zorg aan ouderen richten ethische vragen zich vooral op het levenseinde. De medische 

ontwikkelingen stellen ons (mede) in staat om langer te leven met aandoeningen, gebreken en kwalen. 

Met het toenemen van de gemiddelde leeftijd neemt het voorkomen van dergelijke aandoeningen, 

gebreken en kwalen ook toe. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij dan vanuit het oogpunt van de 

vraag naar de kwaliteit van leven of handelen / ingrijpen nog gewenst is. Anderzijds kan de vraag door 

een cliënt gesteld worden om niet langer in te grijpen of een behandeling te staken. Dat werpt bij 

betrokkenen ethische vragen op.  

De beslissing om op uitdrukkelijk verzoek het leven van een cliënt te beëindigen komt eigenlijk 

betrekkelijk weinig voor. Veel vaker gaat het om besluiten niet te reanimeren, een behandeling niet te 

beginnen, een behandeling te staken, of om palliatieve maatregelen te nemen. Is het verzoek of de 

wens van de cliënt bepalend voor de beslissing of is er ruimte voor zelfstandige beslissingen? In dit 

verband spelen begrippen als “zinloos medisch handelen” en “kwaliteit van leven” een belangrijke rol. 

Maar ook de vraag in hoeverre een cliënt nog wilsbekwaam kan worden geacht, moet hierbij aan de 

orde worden gesteld. 

Besluitvormingen rond het levenseinde worden ook bepaald door religieuze of levensbeschouwelijke 

opvattingen. 

 

Ethische vraagstukken doen zich voor bij: 

 Palliatieve zorg/ palliatief beleid en symptomatisch beleid. 

 Stervensbegeleiding. 

 Sterven en versterven. 

 (Het staken of niet starten van) kunstmatige toediening van vocht en/of voedsel. 

 Afzien van behandeling. 

 Staken van behandeling. 

 Reanimatie/niet-reanimatie. 

 Pijn- en symptoombestrijding. 

 Palliatieve sedatie. 

 Euthanasie. 

 Hulp bij zelfdoding. 

 Levensbeëindiging zonder verzoek. 

 Medisch zinloos handelen. 

 

De (huis)arts is de persoon die, wanneer het aan de orde is, gesprekken over deze onderwerpen heeft 

met de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger / formeel benoemde contactpersoon. Wanneer je 

als GVP door een cliënt over deze onderwerpen wordt benaderd dan maak je kenbaar dat deze dit het 
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best met de arts kan bespreken. Eén van de thema’s is het wel of niet reanimeren. Het is de arts die dit 

bespreekt en alleen een arts maakt hierover een aantekening in het zorgdossier van de cliënt. 

Wat vaker kan voorkomen is dat je met de gevolgen van ethische beslissingen van de cliënt wordt 

geconfronteerd en dat dat bij jou ethische dilemma’s kan oproepen. Het is dan belangrijk dat je deze 

dilemma’s bespreekbaar maakt. Organisaties hebben meestal op dit terrein een beleid geformuleerd. 

 

In de Wet Geneeskundige Behandelingovereenkomst (WGBO) staan de uitgangspunten voor de 

besluitvorming over medische, verpleegkundige en verzorgende (be)handelingen. Deze 

grondbeginselen – die áltijd gelden – bieden houvast bij het besluitvormingsproces rond het 

levenseinde.  

 

 

 

Er is een handreiking ‘Zorgvuldige zorg rondom het levenseinde’ geschreven voor 

verpleeghuisartsen, verpleegkundigen en verzorgenden over.  

Ga naar de website van BTSG en log in op de GVP pagina. 

Wachtwoord: GVPopleiding 

 

Opdracht: ethische dillema’s 

 

Aan de hand van 5 prikkelende casussen is een handreiking voor 

verpleegkundigen gemaakt over hoe je kunt omgaan met ethische 

dilemma’s bij de ondersteuning van de eigen regie van cliënten. 

Bespreek met elkaar hoe je omgaat met één of meer van de volgende 

dilemma’s waar je mee te maken kunt krijgen. 

 

Dilemma 1: Autonomie versus gezondheid bevorderen 

Moet ik de keuze van de cliënt leidend laten zijn als dit niet leidt tot een 

optimale gezondheidsuitkomst? 

 

Dilemma 2: Autonomie versus activeren 

Moet ik zorgtaken uitvoeren en beslissingen nemen voor een cliënt als ik vind dat deze dit eigenlijk 

zelf zou moeten doen?’ 

 

Dilemma 3: Zorgen voor versus activeren 

Moet ik kwetsbare cliënten verzorgen door extra taken over te nemen of laat ik hen meer in hun 

waarde door hen zoveel mogelijk zelf te laten doen?’ 

 

Dilemma 4: Holistische benadering versus bewaken van professionele grenzen 

Mogen of moeten zorgverleners zich mengen in deze, niet strikt medische, aspecten van het leven van 

hun patiënten?’ 

 

Dilemma 5: Autonomie versus betrokkenheid van familieleden 

Moet ik altijd de wens van de cliënt volgen als deze sterk afwijkt van de wens van de familie?’ 
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 Je kunt de handreiking ‘Ethische dilemma’s bij zelfmanagement’ downloaden via het GVP 

deel van de website. 

MIC melding 

Maatschappelijk handelen: 5.1 De GVP-er is in staat om adequaat op te treden bij incidenten in de 

zorg en bij incidenten die de veiligheid van cliënten en/of medewerkers betreffen. 

 

MIC staat voor ‘Melding incident cliënt’. 

Een Mic melding heeft als doel om van een fout te leren. (Het gaat er dus niet om om een schuldige 

aan te wijzen). 

Je vult een Mic formulier in bij bijvoorbeeld: 

 Val- of stootincident; 

 Medicatiefout 

 Agressie-incident; 

 Vermissing; 

 Inname schadelijke stoffen; 

 Brandincident; 

 Of anders: ……….. 

Incidentenformulier 

Onder een incident wordt verstaan: 

“een ongeval waarbij een cliënt lichamelijk letsel heeft opgelopen of had kunnen oplopen”. 

Bij een incident is altijd een cliënt betrokken. 

Zie bijlage 3 voor een MIC-formulier. 

 

Gevaarlijke situatie 

Een gevaarlijke situatie is een situatie waarbij een cliënt mogelijk letsel of gezondheidsschade zou 

kunnen oplopen, zonder dat dit al daadwerkelijk gebeurd is. 

Het is de plicht van alle medewerkers om incidenten en gevaarlijke situaties te melden.  

Je maakt een melding als: 

 Je getuige was 

 Je de gevolgen van het incident of gevaarlijke situatie aantreft 

 De cliënt, familie of bezoek je vertelt over een incident of gevaarlijke situatie. 

Mic-commissie 

De Mic-commissie is opgesteld om te zorgen dat er daadwerkelijk iets wordt gedaan met de 

meldingen.  

De samenstelling van deze commissie is bij voorkeur als volgt: 

 Medische/paramedische dienst; 

 Facilitaire dienst; 

 Verpleging/verzorging somatische afdeling; 

 Verpleging/verzorging psychogeriatrische afdeling. 

De taken van de Mic-commissie zijn; 

 Inventariseren en analyseren van de incidenten en gevaarlijke situaties; 

 Formuleren van adviezen aan de directie; 

 Verslaglegging. 
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PRISMA  

PRISMA staat voor: 

Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis.  

Het is een retrospectieve analyse methode voor (veiligheids)incidenten in de gezondheidszorg. 

Dit wil zeggen dat door middel van terugblikken wordt gekeken naar de situatie zonder dat men zich 

richt op emoties en de schuldvraag. 

PRISMA is een methode om op grondige en objectieve wijze, incidenten te analyseren en in de 

toekomst te voorkomen. 

 

Gebruik voor de theorie ook “Handleiding incidentanalyse met PRISMA”. 

Deze vind je op de GVP pagina van de BTSG site. 

 

Toepassing 

PRISMA kan worden toegepast bij; 

 Bijna-incidenten 

 Incidenten 

 Calamiteiten 

 Klachten 

Deze incidenten of calamiteiten hebben invloed gehad op de gezondheidszorg van cliënt(en). 

PRISMA is ook toe te passen voor incidenten waarvan medewerkers “schade” ondervinden 

(bijvoorbeeld agressie). 

De PRISMA methode1 bestaat uit de volgende stappen: 

 

  

                                                   
1Bron: Handleiding incidentanalyse met PRISMA, Hadrion, 2019 
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Incident 

Als eerste formuleer je een heldere probleemdefinitie.  

In eerste instantie wordt een incident vaak omschreven door een soortnaam. 

Bijvoorbeeld; medicatie-incident, val-incident, agressie-incident. Hieruit is niet op te maken wat het 

incident voor de cliënt betekent. Je beschrijft het probleem daarom als volgt: 

Het ongewenste, feitelijke eindresultaat van het incident voor de betrokken persoon. 

Een voorbeeld is;  

Cliënt heeft een collumfractuur. 

Het gaat hierbij niet om de fout die gemaakt is.  

Dus niet: De avonddienst heeft de rollator niet bij de cliënt neergezet. 

Maar wel: De cliënt liep zonder rollator. 

De probleemstelling moet zo feitelijk mogelijk zijn.  

 

Onderzoeksteam 

Het is noodzakelijk dat een team van minimaal twee personen wordt samengesteld zodat er een 

objectieve analyse kan plaatsvinden.  

Ideaal zou zijn; 

 Één teamlid met kennis van de situatie en werkwijze. 

 Een buitenstaander als teamlid; kan ervoor zorgen dat doorgevraagd wordt op punten die 

voor de betrokkenen als vanzelfsprekend lijken. 

 Teamleden die neutraal naar de situatie kunnen kijken; een bij de situatie betrokken teamlid 

die wellicht emotioneel geraakt is, kan een goed onderzoek in de weg staan.  

 

Onderzoek 

Om een goede analyse uit te voeren, heb je meer informatie nodig dan alleen de incidentmelding 

biedt. Daarom moeten de betrokkenen worden geïnterviewd om meer informatie te achterhalen. 

Begin altijd met het opbouwen van vertrouwen. Geef aan dat het onderzoek er op gericht is om te 

voorkomen dat het incident weer kan optreden met andere mensen in de hoofdrol. 

Let op: Het gaat erom te achterhalen wat er is gebeurd en niet wie de schuldigen zijn. 
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Een interview ziet er als volgt uit; 

A: Actievragen 

Wat deed je toen? 

Hoe kwam die beslissing tot stand? 

Wie nam die beslissing? 

Wat waren de overwegingen? 

Welke overweging maakte jij? 

 

B: Falende Barrière vragen 

Hoe kun je … ontdekken? 

Waarmee bescherm je tegen …? 

Wanneer grijp je in? 

Wat kan … tijdig stoppen? 

Welke opleiding heb je daarvoor gehad? 

Wat moet je controleren in die situatie? 

Welke protocol gebruik je? 

 

C: Conditie vragen 

Hoe was de gesteldheid van de cliënt? 

Hoe waren de omstandigheden? 

Welke hulpmiddelen gebruikte je? 

Wie waren aanwezig? 

Hoe was het met … ? 

Wanneer was dat? 

 

H: Herstel vragen 

Hoe is het ontdekt? 

Wie heb je hulp gevraagd? 

Hoe verliep het daarna? 

Wat zijn de gevolgen voor de patiënt? 

 

Verschil vragen 

Hoe gaat het normaal? 

Wie doet dat normaal? 

Wat was er anders? 

 

 

De volgende basisvragen geven al veel informatie:  

1. Wat gebeurde er precies? (“Vertel eens…”) 

2. Wat ging daaraan vooraf? 

3. Wat waren de omstandigheden? 

4. Achteraf gezien: zijn er kansen geweest om het incident te stoppen, die we hebben gemist?  

5. Wat zijn de gevolgen voor de cliënt geweest? 

6. Welke nabehandeling heeft de cliënt gehad? 

TIP: Concentreer op het verzamelen van alle feiten. Loop niet vooruit op mogelijke oplossingen! 
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Reconstructie 

Naar aanleiding van de feiten maak je een chronologische reconstructie van de gebeurtenissen.  

Hiervoor kan je een reconstructietabel of een tijdlijn (bijlage 1) gebruiken.  

Door de tijdlijn systematisch op te bouwen komen onduidelijkheden en missende informatie snel aan 

het licht. Factoren die hebben bijgedragen aan het incident krijgen ook aandacht en het helpt 

hoofdzaken te scheiden van bijzaken.  

Wanneer een tijdlijn wordt gemaakt met barrièreanalyse (zie ook bijlage 1) maak je gebruik van een 

krachtige methode om het onderzoek te structureren.  

Oorzakenboom 

Nadat je de reconstructie in beeld hebt gebracht, stel je een oorzakenboom op. 

Bovenaan de oorzakenboom komt de probleemdefinitie te staan. Daaronder volgen de oorzaken. 

Daaronder weer de oorzaken van de oorzaken. Dit doe je door telkens de “waarom-vraag” te stellen. 

  

 

  

Verzorgende M. dient tijdens de middagdienst 

de verkeerde insulinesoort toe 

Verzorgende pakt de volle insulinepen die klaar 

ligt 

Er wordt al afgetekend 

op de deellijst bij het 

verzamelen van de 

medicatie, voordat is 

toegediend 

Dit is een door de 

manager goedgekeurde 

afwijking van het 

medicatiedistributie 

protocol 

Er staat geen afspraak in 

het ZLP wanneer de 

medicatie mee naar boven 

te nemen 

Medicatie van 12.00 u en 

17.00 u wordt mee naar 

beneden genomen als 

cliënt beneden eet 

De juiste insuline was niet 

aanwezig in het 

appartement 

Verzorgende ziet dat de 

kortwerkende insuline 

al is afgetekend 

Verzorgende kijkt alleen 

op de deellijst naar de 

hoeveelheid toe te dienen 

insuline 

Waarom? 

Waarom? 

Verzorgende heeft niet 

gecontroleerd welke soort 

insuline ze moet geven 

Verzorgende 

heeft zich 

niet 

gehouden 

aan het 

protocol 

insuline 

toediening 

Verzorgende 

ervaart grote 

druk in de 

werkzaamheden 

Dagdienst heeft extra taken 

aan de avonddienst 

overgedragen 

Waarom? 

Waarom? 

Waarom? 

Waarom? 

Waarom? 
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De boom gaat door tot de laatste oorzaken die binnen de invloedssfeer liggen. Als de waarom-vraag 

geen antwoord meer oplevert, houdt de boom op. 

Bedenk dat de oorzakenboom naverteld moet kunnen worden omdat het aan de waarom/omdat 

logica moet doen. Van boven naar beneden moet je telkens antwoord kunnen geven op de waarom-

vraag. Van beneden naar boven moet het een logisch zijn om te kunnen zeggen; “Omdat….”. 

 

Classificeren 

Je gaat alle basisoorzaken een codering toekennen. Je kijkt hierbij eerst naar de technische, daarna de 

organisatorische en dan pas naar de menselijke factoren. 

Voor het Eindhovens classificatiemodel voor PRISMA, zie bijlage 2.  

Verbeteren 

Professionaliteit: 7.8 GVP-er is in staat bij te dragen aan structurele verbetering van systemen, kwaliteit 

en cultuur rondom het aanbod van zorg- en leefomstandigheden aan psychogeriatrische cliënten. 

 

Formuleer de verbetermaatregelen volgens de SMART methode (Specifiek, Meetbaard, Acceptabel, 

Realistisch en Tijdgebonden).  

Pas vervolgens de verbetercirkel (plan-do-check-act) toe om te borgen. 

Er zijn verschillende soorten acties te onderscheiden: 

 Techniek: herontwerpen van het mensmachine systeem 

 Procedures: complementeren of verbeteren van formele en informele procedures. 

 Informatie en communicatie: completeren of verbeteren van beschikbare informatiebronnen of 

communicatiestructuren. 

 Training: verbetering van (her)training programma’s voor de benodigde vaardigheden. 

 Motivatie: vergroten van de mate van vrijwillige opvolging van geaccepteerde regels door de 

principes van positieve gedragsverandering toe te passen. 

 Escalatie: omgaan met de problemen op een hoger organisatorisch niveau. 

 Reflectie: evalueren van de huidige gedragspatronen met betrekking tot veiligheid. 

 

Rapportage incident 

Je dient altijd te rapporteren na het incident, maar ook na de analyse. Een incidentrapportage bevat 

altijd een: 

 Samenvatting 

 Conclusie 

 Verbetermaatregelen 
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Bijlage 1: Tijdlijn2 

  

                                                   
2 Bron: Hadrion, 2019 
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Bijlage 2: classificatiemodel  
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Bijlage 3: Mic fomulier3 

MELDING (BIJNA) INCIDENTEN CLIËNTEN (MIC) 

I. ALGEMENE GEGEVENS 

1. Type incident/melding 2. Gegevens cliënt  3. Aandoening cliënt. 

1. Voorgevallen incident 

2. Bijna incident of gevaarlijke  

situatie. 

Dhr/mevr:............................... 

............................................ 

 

 

 

Geb.datum:.............................. 

1. Terminale cliënt 

2. Chronisch 

zieke  cliënt 

3. Gehandicapte cliënt 

4. Tijdelijk zieke  

cliënt 

5. Psychogeriatrisch 

zieke cliënt 

4. Plaats van het (bijna) incident of 

gevaarlijke situatie 

5. Tijdstip van het (bijna) incident  

    of ontdekking: 

  

1. Bij cliënt thuis 

2............................................ 

3............................................ 

4............................................  

In welk vertrek of ruimte: 

Datum (dag/maand/jaar)  

..............................................  

Tijdstip: (0 tot 24 uur/min) 

.............................................. 

  

II. WAT GEBEURDE ER OF HAD ER KUNNEN GEBEUREN? 

6. Soort (bijna) incident 6.1 Indien val incident  6.2 Indien voedingsincident 

1. Vallen (zie ook 6.1) 

2. Voeding (zie ook 6.2) 

3. Medicatie (zie ook 6.3) 

4. Stoten knellen botsen 

5. Agressie 

6. Vermissing cliënt 

7. Inname schadelijke stoffen 

8. Brand / schroeien 

9. Anders (Leg uit bij 14) 

1. Op de grond aangetroffen 

2. Struikelen / uitglijden 

3. Door knieën zakken 

4. Ergens af/uit/naast vallen 

5. Anders (leg uit bij 14) 

1. Verslikken 

2. Verbranden 

3. Bedorven voedsel 

4. Anders (Leg uit bij 14) 

                                                   
3 Bron: Invoorzorg, Adcase, Versienummer: V1 011012, Document nummer: ZD 05 1-RF  
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6.3 Indien medicatie incident welk medicijn (en dosis, tijdstip of toediening?) 

1. Verkeerd recept ........................................................................................................................ 

2. Niet genomen ........................................................................................................................ 

3. Niet gekregen ........................................................................................................................ 

4. Verkeerd medicijn ........................................................................................................................ 

5. Verkeerde dosis ..................In plaat van:............................................................... 

6. Verkeerd tijdstip ........................................................................................................................ 

7. Verkeerde toedieningswijze ........................................................................................................................ 

7. Waardoor gebeurde het? 8. Welke omstandigheid  

    is medeoorzaak?  

C. Was er een  

beschermende 

maatregel? 

1. Door materiaal bijv. meubels, hulpmiddelen,   

apparaten, kleding, sanitair. 

2. (Niet) handelen van de cliënt 

3. Handelen van het personeel 

4. Anders (Leg uit bij 14)  

1. Verkeerd gebruik materiaal 

2. Defect materiaal 

3. Natte vloer/obstakel 

4. Foute aflevering of 

bereiding 

5. Afspraken schieten tekort 

6. Bewust genomen risico 

7. Vergissing of vergeten 

8. Anders (Leg uit bij 14) 

 

1. Bedrekken 

2. Geen 

3. Anders 

 

 

IV. AFLOOP  

9. Lichamelijk letsel cliënt  10 Psychische schade cliënt 11. Letsel anderen 

1. Nee/geen cliënt betrokken 

2. (Nog) Niet merkbaar 

3. Pijn 

4. Blauwe plek/zwelling 

5. Huidletsel 

6. Botbreuk 

7. Benauwdheid 

8. Overleden 

9. Anders (Leg uit bij 14)  

1. Geen cliënt betrokken 

2. (Nog) niet merkbaar 

3. Sufheid 

4. Onrust 

5. Angst 

6. Anders (Leg uit bij 14 )  

1. Nee/geen anderen bij  

betrokken 

2. (Nog) niet merkbaar 

3. Ja (leg uit bij 14) 
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12 Wie is gewaarschuwd?  13. Ziekenhuisopname of  

consult nodig?  

 

1. Arts 

2. Familie 

3. Leidinggevende 

4. Arts en Familie 

5. Arts en leidinggevende 

6. Leidinggevende en familie 

7. Arts/familie/leiding 

8. Geen/anderen 

1. Nee/geen cliënt betrokken 

2. (Nog) niet duidelijk 

3. Alleen consult 

4. Ziekenhuisopname 

  

14. Nadere uitleg of toelichting op het (bijna) incident:  

 

 

15. Hoe kan het (bijna) incident in de toekomst worden voorkomen? 

 

 

16. Betrokkenheid van de melder 17. Wilt u contact met de M.I.C.  

commissie over deze melding?  

18. Ingevuld door 

1. Direct betrokken of getuige 

2. Achteraf aangetroffen of  

gealarmeerd  

1. Nee 

2. Ja  

Naam :.............................  

Instelling :............................. 

datum :............................. 

 

 

 


