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Scaninstrumenten probleemgedrag 
 
U vindt probleemgedrag een belangrijk thema om aan te werken. Om uw aanpak te verbeteren moet u 
eerst weten hoe het nu in de organisatie gaat met de aanpak van probleemgedrag en waar de betrokken 
disciplines problemen ervaren. We hebben hiervoor drie verschillende scaninstrumenten ontwikkeld 
waarmee u een goed beeld krijgt over de wijze waarop verschillende disciplines binnen uw instelling nu 
met probleemgedrag omgaan. De scaninstrumenten zijn sets van vragen die in verschillende settings 
gebruikt worden bij een specifieke discipline. U evalueert hiermee hoe u in het verleden heeft gewerkt 
aan probleemgedrag. 
 
U vindt in dit document de volgende drie scaninstrumenten: 

1. Scaninstrument leidinggevenden; vragenlijst aan de hand van thema’s.  
2. Scaninstrument specialisten ouderengeneeskunde en psychologen; vragenlijst aan de hand van 

thema’s.  
3. Scaninstrument verzorgenden/verpleegkundigen; stellingenlijsten die in een workshopvorm 

gebruikt worden.  
 
De drie vragensets in het scaninstrument komen voort uit interviews die zijn gehouden in vijf 
zorginstellingen. Volgens deze zorginstellingen geeft het scaninstrument een goed beeld van de plus- en 
knelpunten in de aanpak van probleemgedrag. 
 
Doel van de scans is: inzicht krijgen in de aanpak van probleemgedrag in de organisatie en ontdekken waar 
behoeften liggen voor verbetering.  
 
De scaninstrumenten zijn ontwikkeld en getoetst tijdens een inventarisatie naar het gebruik van de 
richtlijn Probleemgedrag (Verenso 2008) en de multidisciplinaire Handreiking Probleemgedrag (Verenso 
2008) inclusief het multidisciplinaire stappenplan Probleemgedrag dat is ontwikkeld voor het 
Verbetertraject Probleemgedrag (CCE, Verenso, Vilans). 
 
Probleemgedrag, wat is dat? 
Probleemgedrag is alle gedrag van de cliënt dat door deze cliënt of de omgeving als moeilijk hanteerbaar 
wordt ervaren. Het gaat om de wisselwerking van de cliënt en de omgeving. De omgeving is vaak 
medebepalend voor het ontstaan van probleemgedrag. In de praktijk wordt ook wel gesproken over 
onbegrepen gedrag. Agressie, claimend gedrag, onrust en roepen kunnen allemaal als probleemgedrag 
ervaren worden. Dit gedrag levert vaak veel stress op bij de cliënt, de omgeving en de zorgverleners.  
 
Daarom is het belangrijk om probleemgedrag zo goed mogelijk te analyseren om aangrijpingspunten te 
hebben om probleemgedrag te analyseren. De oorzaken van probleemgedrag verschillen per cliënt. Een 
goede aanpak van het probleemgedrag bij een cliënt lukt dan ook niet zonder een goede (gezamenlijke) 
analyse van die individuele oorzaken. Hiervoor is het multidisciplinaire stappenplan probleemgedrag 
ontwikkeld, afgeleid van de richtlijn Probleemgedrag (Verenso, herziening 2008). 
 
Uitvoer scan 
De scaninstrumenten zijn vragenlijsten en workshops. Om dit te gebruiken is er een gespreksleider of 
interviewer nodig. Dit kan iemand zijn in de organisatie van bijvoorbeeld de kwaliteitsafdeling. Zorg er 
voor dat het iemand is die niet te dicht betrokken is bij de werkzaamheden of een leidinggevende van de 
geïnterviewden. Dit kan namelijk betekenen dat niet vrij uit gesproken kan worden. Vraag iemand van 
buiten de organisatie voor het uitvoeren van de scan. U kunt hiervoor STING, Verenso en Vilans 
benaderen. 
 
Specifieke informatie over de uitvoer van de afzonderlijke delen van de scans staat vermeld bij het 
betreffende instrument. Door de scans bij alle drie de beroepsgroepen uit te voeren ontstaat een zo 
compleet mogelijk beeld van de situatie.  
Het is geen wetenschappelijke studie, het gaat erom een goed beeld te krijgen.  
 
En dan? 
Als de scan is uitgevoerd is veel informatie voorhanden waarmee de situatie duidelijk wordt gemaakt. De 
gegevens van de verschillende instrumenten (voor leidinggevenden, specialisten 
ouderengeneeskunde/psychologen en verzorgenden/verpleegkundigen) samen geeft dit inzicht. Zorg voor 
een samenvatting van de resultaten en bespreek dit met een team om daarna vervolgacties uit te zetten. 
In dit team zijn de verschillende disciplines vertegenwoordigd. Zorg ervoor dat de resultaten van tevoren 
aan de teamleden zijn gestuurd, zodat deze gelezen kunnen worden.  



 

 

 
In het overleg kan dan gefocust worden op het volgende: 

- Korte samenvatting van wat de interviewers van de scan hebben gezien. 
- Vraag of de medewerkers zich herkennen in de resultaten; bespreking wat wel en wat niet opvalt. 
- Samen kijken naar welke behoeften eruit naar voren lijken te komen. 
- Bepalen wat behoeften zijn waar iets mee gedaan moet worden en op welke wijze dat kan.  

 
De voorzitter bereidt de vergadering voor en zorgt ervoor dat de stappen gezet worden.  
 
Als de knelpunten en wensen in kaart zijn gebracht kan een traject worden uitgezet om veranderingen in 
te zetten. Kijk hierbij naar de mogelijke ondersteunende producten die al publiek beschikbaar zijn op 
www.kennisbankzorgvoorbeter.nl.  
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Introductie 
 
Dit scaninstrument is bedoeld voor direct leidinggevenden en managers op hoger niveau. De andere 
scaninstrumenten zijn gemaakt voor verzorgenden/verpleegkundigen en specialisten 
ouderengeneeskunde/psychologen.  
 
Doel van deze scan is: inzicht krijgen in de aanpak van probleemgedrag in de organisatie en waar 
behoeften liggen voor verbetering.  
 
Rol leidinggevenden bij aanpak probleemgedrag 
Belangrijk is de sturing op probleemgedrag in de organisatie. Dit wordt gedaan door direct 
leidinggevenden, maar ook door bestuurders op hoger niveau die een visie uitdragen met betrekking tot de 
aanpak van probleemgedrag. Met een duidelijk doel voor ogen ontstaat duidelijkheid voor de organisatie 
over wat er verwacht wordt en hoe prioriteiten gesteld moeten worden.   
 

Inhoudelijke achtergrond 
In de richtlijn en in de multidisciplinaire handreiking wordt aangegeven dat het management primair 
verantwoordelijk is voor de inhoud en de kwaliteit van de zorg. Het beleid van de instelling speelt hierbij 
een grote rol. Er zijn verschillende kwaliteitsmanagement systemen die gebruikt worden om het beleid te 
evalueren en bij te stellen (bijv. HKZ, Normen Verantwoorde Zorg). In de Normen Verantwoorde Zorg is 
als indicator probleemgedrag opgenomen. Daarnaast zijn ook andere indicatoren in de Normen opgenomen 
die verband houden met probleemgedrag, zoals fixatie, gebruik van psychofarmaca en depressie.  
 
Onderstaande beleidsthema’s zijn relevant voor de preventie van probleemgedrag op instellingsniveau:  

- Instellingsbeleid 
- Autonomie en welbevinden 
- Veiligheid, woon-/leefomstandigheden, participatie 
- Communicatie, informatie en samenhang in zorg 
- Medewerkers, aantal, bekwaamheid, ondersteuning 
 

Onderscheid teamleider/hoger management 
In de instelling zijn verschillende leidinggevenden die verschillende rollen hebben. Een teamleider heeft 
een andere verantwoordelijkheid dan de bestuurder en heeft ook andere taken.  
 
In het stappenplan ‘omgaan met probleemgedrag’ binnen de richtlijn ‘multidisciplinair werken aan 
probleemgedrag’ van Verenso wordt de rol van de direct leidinggevende vooral omschreven als het 
creëren van randvoorwaarden om het stappenplan uit te kunnen laten voeren. Daarbij kan een direct 
leidinggevende praktisch meedenken in probleemgevallen en controleren of afspraken worden 
nagekomen. 
 
Een manager op bestuursniveau heeft veel meer de functie om op instellingsniveau lijnen uit te zetten en 
probleemgedrag als één van de belangrijke items op de kaart te zetten.  
 
Uitvoer scan  
Voer deze scan uit bij een aantal leidinggevenden in de organisatie. Het liefst ook van verschillende lagen 
als dit mogelijk is. Zo ontstaat een zo compleet mogelijk beeld van hoe leidinggevenden aankijken tegen 
de aanpak van probleemgedrag. Dit is geen wetenschappelijke studie en ook niet officieel representatief 
te noemen, maar geeft een goed beeld van de situatie.  
De scan kan uitgevoerd worden door iemand van bijvoorbeeld de kwaliteitsafdeling van de instelling. Zorg 
ervoor dat het iemand is die niet te dicht betrokken is bij de werkzaamheden of een leidinggevende is van 
de geïnterviewden, omdat dit kan betekenen dat niet vrij uit gesproken kan worden. Om er zeker van te 
zijn dat dit goed gebeurd, zou ook iemand van buiten gevraagd kunnen worden voor de uitvoer van de 
scan.   
 
En dan? 
Als de scan is uitgevoerd is veel informatie voorhanden waarmee de situatie in kaart kan worden gebracht. 
Er is ook een scaninstrument ontwikkeld voor verzorgenden & verpleegkundigen (STING) en 
leidinggevenden (Vilans). De gezamenlijke informatie geeft de organisatie een compleet beeld over de 
wijze waarop met probleemgedrag wordt omgegaan. Het geeft inzicht waar mogelijke verbeteringen 
gewenst zijn. Zorg voor een samenvatting van de resultaten en bespreek dit met een team om daarna 
vervolgacties uit te zetten.  



 

 

Scan leidinggevenden 
 
Deze scan is opgebouwd uit een vijftal thema’s. Bij deze thema’s zijn vragen geformuleerd. Ook is er bij 
elk thema achtergrondinformatie gegeven. 
 
 

Thema 1: Visie van organisatie 
a. Wat ziet u als beleidsthema’s van de organisatie? 
b. Wat de is visie met betrekking tot probleemgedrag? 
c. Hoe wordt de aanpak van probleemgedrag door het bestuur uitgedragen?  

 
Managers: 
De visie die de organisatie uitdraagt is van belang voor het werk in de dagelijkse praktijk. Het gaat ook om 
een actieve uitdraging van de visie. De visie over probleemgedrag richt zich op het zo goed mogelijk 
omgaan met probleemgedrag of wellicht op goede samenwerking bij moeilijke situaties.  
 
Teamleiders: 
Teamleiders vertalen de visie van een organisatie naar de dagelijkse praktijk. Zij dragen de visie uit door 
de medewerkers bewust te maken van prioriteiten en afspraken te maken op onderwerpen. Wat is voor u 
als teamleider de visie met betrekking tot probleemgedrag? Hoe draagt u de boodschap uit?  
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Thema 2: Aanpak probleemgedrag 
a. Wie is er bij de aanpak betrokken?  
b. Is er een stappenplan dat wordt gevolgd? Hoe zit deze in elkaar? 
c. Hoe vindt u de samenwerking tussen verschillende disciplines? 

 
Het is belangrijk om de afspraken inzichtelijk te krijgen. Wie doet wat op welk moment? Vooral van 
belang is wanneer een traject gestart wordt en wie op welke wijze wordt betrokken. Er zijn wellicht 
verschillende processen (in een crisissituatie verloopt het anders dan in een normale situatie) binnen de 
instelling. Om goed met verschillende disciplines te werken is het belangrijk duidelijke afspraken te 
hebben over rollen en verantwoordelijkheden. Hoe is dat in uw situatie? 
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Thema 3: Rol leidinggevenden 
a. Wat is uw rol? Bent u manager of direct leidinggevende? Wat is uw rol als manager/direct 

leidinggevende bij de aanpak van probleemgedrag?  
b. Bent u actief betrokken bij aanpak probleemgedrag of meer ondersteunend aanwezig?  
c. Stuurt u actief op de aanpak van probleemgedrag? 

 
Leidinggevenden, managers en teamleiders hebben een belangrijke rol bij de aanpak van probleemgedrag. 
Zij zijn verantwoordelijk voor het leveren van goede zorg. Hoe deze rol wordt ingevuld is overal anders.  
 
Managers: 
Managers zijn niet altijd heel direct betrokken bij de praktische aanpak van probleemgedrag. Wat is de rol 
van de manager wel en is dit voldoende om te kunnen sturen als dit nodig is?  
 
Teamleiders: 
Vooral teamleiders zitten dicht op de uitvoering. Zij kunnen een meer controlerende en aansturende rol 
hebben of een meer uitvoerende rol in het traject. Wat is uw rol als teamleider bij probleemgedrag? Hoe 
stuurt u op de aanpak van probleemgedrag? 
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Thema 4: Knelpunten en successen bij aanpak probleemgedrag 
a. Welke randvoorwaarden zijn er volgens u wenselijk voor goede aanpak probleemgedrag? Zijn 

die aanwezig in uw organisatie? Voor welke randvoorwaarden zorgt u? 
b. Is er genoeg kennis bij u en uw medewerkers voor een goede aanpak van probleemgedrag? 

- Kennis over oorzaken van probleemgedrag en hoe daarmee te werken 
- Kennis over de methodiek en aanpak 
- Bekend wie welke verantwoordelijkheid heeft 

c. Heeft u, en hebben de medewerkers, genoeg tijd voor een goede aanpak van probleemgedrag? 
d. Is er goede samenwerking tussen de disciplines? 

 
Aan de hand van bovenstaande vragen wordt inzichtelijk hoe de aanpak probleemgedrag in de instelling is 
georganiseerd. Wat zijn verbeterpunten daarbij? Hoe kan het beter? Hierbij zijn verschillende factoren 
van belang. Het kan gaan over tijd, kennis, maar ook over duidelijkheid van het proces en goede 
aansturing. De manager zal wellicht minder informatie hebben over specifieke processen, maar kan van 
een afstand de ervaren knelpunten en successen benoemen. De teamleider kan gedetailleerd aangeven 
hoe samenwerking verloopt en of er voldoende kennis is voor de aanpak van probleemgedrag.  
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Thema 5: Veranderideeën aanpak probleemgedrag 
a. Wat zou u anders willen doen om de zorg voor cliënten met probleemgedrag te verbeteren? 
 

Naast het benoemen van knelpunten is het van belang om van de leidinggevende te horen hoe verbetering 
mogelijk is. Welke veranderingen/verbeteringen zijn er te benoemen? Dit kunnen ook zaken zijn als 
promotie/communicatie om iedereen te laten weten welke werkwijze wordt gebruikt. 
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Introductie 
 
Dit scaninstrument is bedoeld voor specialisten ouderengeneeskunde en psychologen. De andere 
scaninstrumenten zijn gemaakt voor verzorgenden/verpleegkundigen en direct leidinggevenden en 
managers op hoger niveau.  
Doel van deze scan is: inzicht krijgen in de aanpak van probleemgedrag door de specialisten 
ouderengeneeskunde en psychologen in de organisatie en inzicht krijgen in verbeteraspecten. 
 
Uitgangspunten van het stappenplan ‘omgaan met probleemgedrag’ 1 
1. Methodisch-cyclisch werken 
Het stappenplan bestaat uit negen stappen met een cyclisch karakter. De eerste stappen zijn gericht op 
het in kaart brengen van het probleem. Vervolgens wordt nadruk gelegd op het begrijpen (of verklaren) 
van het gedragsprobleem van een specifieke cliënt en het bedenken van passende zinvolle interventies. 
Daarna worden de interventies toegepast en wordt via gericht meten geëvalueerd of de interventies 
werken. Zo niet, dan leidt de cyclus terug naar een nieuwe beschrijving, verklaring of nieuwe interventies 
voor het probleemgedrag.  
Als er een signaal voor probleemgedrag is, is het belangrijk zo snel mogelijk systematisch de oorzaak vast 
te stellen van het probleemgedrag. Zo kan snel worden ingegrepen om de kwaliteit van leven van de cliënt 
en medebewoners te verbeteren. Hiermee voorkomt u escalatie van probleemgedrag en crisissituaties.  
 
2. Multidisciplinair werken 
Naast het cyclisch-methodische karakter van het stappenplan is de multidisciplinaire insteek van belang. 
Daarachter ligt de gedachte dat probleemgedrag ‘bio-psychosociaal’ bepaald is. Om goed zicht te krijgen 
op (de verklaring van) het probleemgedrag en om de juiste interventies er bij te bedenken, is het nodig 
om meerdere disciplines in het proces te betrekken. 
 
Rol arts en psycholoog bij aanpak probleemgedrag 
Iedere discipline heeft haar eigen deskundigheid en professionele verantwoordelijkheid als het gaat om 
probleemgedrag. In de samenwerking brengt elke discipline die naar voren en vult elkaar aan.  
Voor het achterhalen van de oorzaken van probleemgedrag maakt de Verenso richtlijn Probleemgedrag het 
volgend onderscheid in factoren (tussen haakjes staan de betrokken disciplines): 
 
Omgevingsfactoren (verzorgenden/ verpleegkundigen/ psycholoog/ specialist 

ouderengeneeskunde/ sociaal geriater) 
 
Lichamelijke factoren  (specialist ouderengeneeskunde/ sociaal geriater) 
 
Psychische factoren (psycholoog/ specialist ouderengeneeskunde/ sociaal geriater) 
 
Persoonlijke factoren (verzorgenden/ verpleegkundigen/ psycholoog/ specialist 

ouderengeneeskunde/ sociaal geriater) 
 
De specialist ouderengeneeskunde is als hoofdbehandelaar eindverantwoordelijk voor het behandelplan. 
Daarnaast hebben ook andere disciplines verschillende verantwoordelijkheden bij de aanpak van 
probleemgedrag. Denk aan de verantwoordelijkheid van de psycholoog voor het opstellen van begrijpelijke 
en praktische omgangsadviezen. Of de dagelijkse zorg vanuit verzorgenden. Belangrijk is dat voor alle 
disciplines per stap/taak helder is welke discipline daarvoor verantwoordelijk is en hoe onderling 
gerapporteerd en gecommuniceerd wordt over bevindingen, afspraken en resultaten van acties. 
 
Uitvoer scan 
Deze scan kan door een beleidsmedewerker kwaliteit worden uitgevoerd. Deze legt de vragen voor aan de 
specialisten ouderengeneeskunde en psychologen in de organisatie. Zo ontstaat een goed beeld van hoe 
deze disciplines aankijken tegen de aanpak van probleemgedrag en de wijze waarop wordt samengewerkt. 
Het verslag met de hoofdpunten van alle interviews leidt in een terugkoppelingsgesprek met (een 
delegatie van) betrokken disciplines en hun manager tot eventuele verbeteracties. 
Er is ook een scaninstrument ontwikkeld voor verzorgenden & verpleegkundigen (STING) en 
leidinggevenden (Vilans). De gezamenlijke informatie geeft de organisatie een compleet beeld over de 
wijze waarop met probleemgedrag wordt omgegaan. Het geeft inzicht waar mogelijke verbeteringen 
gewenst zijn. 

                                                 
1 Zie voor het stappenplan bijlage 1 



 

 

Vragen voor reflectie op omgaan met probleemgedrag 
 
Er zijn vier belangrijke thema’s te onderscheiden die kunnen worden gezien als knelpunten bij het 
realiseren van een goede manier bij het omgaan met probleemgedrag.  
Deze vier thema’s zijn: 

- Motivatie om volgens het stappenplan te werken 
- Hoe wordt gewerkt bij probleemgedrag? 
- Organisatie van de randvoorwaarden 
- Cultuur 

 
Kant en klare oplossingen zijn niet te geven voor deze knelpunten. We presenteren ze hier vooral zodat er 
bewustwording ontstaat over de elementen die in een verbetertraject extra aandacht verdienen. 

 



 

 

Thema 1: Motivatie om volgens het stappenplan te werken 
 

Waarom wil ik cyclisch-methodisch (volgens het stappenplan) werken? 
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Achtergrond bij Thema 1 
De motivatie om systematisch – bijvoorbeeld met het stappenplan – te willen werken kan verschillend zijn. 
Geen van deze motieven is goed of fout en ook sluiten ze elkaar niet uit. Wel is het belangrijk bewust te 
zijn waarom voor het methodisch werken wordt gekozen, want de motivatie geeft tijdens het 
(veranderings)proces richting aan de invulling ervan. 
 
State of the art, professionele standaard 
Veel methodische aanpakken sluiten aan bij de state of the art binnen één of meerdere beroepsgroepen. 
Een reden om met het stappenplan (of een andere methodische aanpak) te willen werken, is dat men 
daarmee een breed geaccepteerde professionele standaard adopteert.  
 
Geen onnodige medicatie of andere maatregelen 
Om dat te kunnen realiseren is het nodig om het probleemgedrag (dat met de vrijheidsbeperkende 
maatregel ‘beheerst’ werd) op een andere manier terug te dringen. Een methodische aanpak zoals het 
stappenplan is daarvoor geschikt. 
 
Houvast  
Juist verzorgenden worden het meest geconfronteerd met probleemgedrag tijdens de dagelijkse zorg. 
Probleemgedrag kan bedreigend zijn en een grote emotionele impact hebben, zeker als dit dreigt te 
escaleren of escaleert. Daarom is het belangrijk om omgaan met (ernstig) probleemgedrag niet intuïtief 
door individuele zorgverleners te laten gebeuren, maar gepland en afgesproken. Het stappenplan geeft 
daarom houvast omdat signalen en observaties leiden tot een gezamenlijke analyse en afspraken over de 
gezamenlijke aanpak. 
 
Expliciet versus impliciet werken: professionaliseren 
Een belangrijke ambitie die veel instellingen koesteren is dat professionals zich voortdurend verder 
verbeteren. Daarvoor is het belangrijk dat men expliciet maakt wat men doet en waarom. Immers, dan 
pas is het mogelijk om naar aanleiding van resultaten te reflecteren of iets beter kan worden aangepakt. 
Een stappenplan biedt houvast om deze reflectie in het werkproces in te bouwen.  



 

 

Thema 2: Hoe wordt gewerkt bij probleemgedrag? 
Op papier ziet een methodische manier van werken er vaak eenvoudig uit, zo ook het stappenplan. Het 
organiseren van het stappenplan in de praktijk vergt echter wel de nodige aandacht, zo blijkt uit de 
onderstaande aandachtspunten. 
 
Concrete vertaling van het stappenplan naar de werkvloer  

Wie moet wat doen en wanneer als er sprake is van probleemgedrag? 

 
Meten 

Vind ik het belangrijk om onze evaluaties te ondersteunen met meetgegevens? 

 
Leiding en verantwoordelijkheid  

Wie neemt nu de leiding of het initiatief als sprake is van probleemgedrag? Wie moet de uitvoering van 
het stappenplan leiden? 

 
Wanneer ‘gewoon’ reageren en wanneer een stappenplan; systematisch werken of intuïtie? 

Wanneer vind ik dat het expliciet uitvoeren van een stappenplan noodzakelijk is?   

 
Rol management 

In hoeverre wordt een team gefaciliteerd (rol manager) en aangestuurd (rol leidinggevende)? 
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Achtergrond bij Thema 2 
 
Concrete vertaling van het stappenplan naar de werkvloer  
Het stappenplan is nog op een vrij algemeen niveau geformuleerd. Er wordt gesproken over dat problemen 
in kaart gebracht moeten worden, dat er een verklaring voor de gedragsproblemen geformuleerd moet 
worden en dat interventies bedacht moeten worden. De vraag is echter wie, wanneer, wat doet in de 
concrete praktijk van de instelling. Tijdens het inventarisatieonderzoek bleek dat bij alle vijf de 
zorginstellingen verwarring was over de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende disciplines 
bij het uitvoeren van het multidisciplinaire stappenplan. Van belang zijn heldere afspraken en aansturing 
daarop. 
 
Meten 
Meten heeft in de praktijk twee concrete invullingen:  
(1) meten in het diagnostisch proces, om in kaart te brengen wat er precies aan de hand is  
(2) meten in de evaluatie, om in kaart te brengen in hoeverre de interventies effect hebben.  
 
Objectief vaststellen van het effect van interventies:  

- Zien alle betrokkenen het belang ervan en committeren zich er aan? 
- Vindt er feedback plaats naar degenen die moeten meten. Met andere woorden, worden de 

resultaten teruggekoppeld aan de verzorgenden? 
- Is het eenvoudig toe te passen en zijn keuzes eenvoudig te maken (wel of geen sprake van bepaald 

probleemgedrag)? 

Leiding en verantwoordelijkheid  
Uitvoeren van een stappenplan betreft verschillende stappen, waar verschillende disciplines meer of 
minder in betrokken zijn. Het kan gemakkelijk gebeuren dat een stappenplan stagneert, omdat er ‘op 
elkaar wordt gewacht’. In situaties waarin een stappenplan goed werd uitgevoerd, was meestal sprake van 
één persoon die de voortgang ervan in de gaten hield, iemand die de coördinatie had over de uitvoering 
van de verschillende stappen. Dat betekende soms dat die persoon veel zelf deed, maar soms ook dat 
hij/zij de taken verdeelde. De keuze voor wie de leiding neemt in de uitvoering van een stappenplan 
verschilde. Soms was dat de psycholoog, soms de arts, soms een (unit)hoofd en soms een (eerst 
verantwoordelijk) begeleider.  
 
Wanneer ‘gewoon’ reageren en wanneer een stappenplan; systematisch werken of intuïtie? 
Als sprake is van probleemgedrag is het niet altijd direct nodig om een stappenplan in te zetten. In een 
groot deel van de situaties reageren verzorgenden op basis van ervaring intuïtief en vaak is dat adequaat 
en verdwijnt het probleemgedrag. Maar er kan een moment komen om het probleemgedrag expliciet met 
een methodisch werkwijze aan te pakken. Wanneer dat moment is aangebroken is afhankelijk van: 
 

- De impact van het probleemgedrag op de betrokkene en de omgeving. 
- De hardnekkigheid van het probleemgedrag. 
- De impact van het probleemgedrag op de kwaliteit van leven. 
- De ervaring van het team. 
 

Rol management 
In de praktijk blijkt het nogal eens dat de rol van het management wordt gereduceerd tot faciliteren, 
zodat de randvoorwaarden op orde zijn. In de interviews bleek echter dat een succesfactor was wanneer 
een leidinggevende óók in de inhoudelijke aansturing een rol speelt. Enerzijds leidt die aansturing tot een 
meer coherente aanpak (minder ‘versnippering’ doordat iedere professional zijn/haar eigen visie 
uitdraagt) en anderzijds leidt zo’n aansturing tot een team dat zich gesteund en begrepen voelt door de 
leiding. 



 

 

Thema 3: Organisatie van de randvoorwaarden 
Uitvoering van een stappenplan – of een andere manier van methodische werken – vergt een organisatie 
die deze werkwijze ondersteunt. Daarbij zijn de volgende elementen van belang. 
 
Overlegstructuur en overlegtijd 

Zijn de juiste personen (disciplines) in de gelegenheid om samen het stappenplan uit te voeren? Welke 
overlegstructuur is gewenst 

 
Stabiele organisatorische basis 

In hoeverre is sprake van organisatorische belemmeringen, die de stabiliteit in een team ondermijnen? 
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Achtergrond bij Thema 3 
 
Overlegstructuur en overlegtijd 
Sommige onderdelen van het stappenplan moeten gezamenlijk worden uitgevoerd. Met name het 
begrijpen van het probleemgedrag (verklaren waarom het probleem een probleem is) en het bedenken van 
geschikte en uitvoerbare interventies zijn onderdelen waar medewerkers gezamenlijk bij stil moeten 
staan. Ook de evaluatie (zitten we op de goede weg) is een moment waarvoor de inbreng van meerdere 
personen nodig is. 
 
Stabiele organisatorische basis 
Stabiliteit in een team is belangrijk voor het goed uitvoeren van een stappenplan.  



 

 

Thema 4: Cultuur 
 

Hoe gaan medewerkers met elkaar om? Hoe wil ik, vanuit welke verantwoordelijkheid bij probleemgedrag, 
met collega’s uit mijn eigen discipline en andere disciplines omgaan? 
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Achtergrond bij Thema 4 
 
Omgaan met probleemgedrag vergt veel van mensen en vormt ook voor veel zorgverleners een 
interessante uitdaging. Het kan impact hebben omdat je geconfronteerd wordt met gedrag dat bedreigend 
is, of dat je emotioneel kan aangrijpen. En het is ook boeiend omdat je je professionaliteit en ervaring 
kan inzetten om probleemgedrag te leiden naar aanvaardbaar gedrag. Vanwege beide redenen is het 
belangrijk dat medewerkers op een goede manier met elkaar omgaan. De volgende aspecten spelen 
daarbij een rol: 

- Commitment aan afspraken. 
- Gedragsprobleem, een probleem van iedereen  
- Samenwerking tussen artsen en psychologen. 

 
 



Bijlage 1 

 

Inhoud 

Stappenplan ‘Omgaan met probleemgedrag’ 

Checklist probleemgedrag (bij stap 2 en 3) 

Samenvatting stappenplan ‘Omgaan met probleemgedrag’ 
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Stappenplan ‘Omgaan met probleemgedrag’ 
 

Inleiding 
Het stappenplan en de teamevaluatie zijn bedoeld om (verzorgende) teams te ondersteunen in hun 
handelen bij probleemgedrag van cliënten. Het stappenplan is afgeleid van de NVVA-richtlijn 
Probleemgedrag en uitgewerkt in het kader van het Verbetertraject Probleemgedrag (2006-2008). Dit 
verbetertraject is onderdeel van het kwaliteitsprogramma Zorg voor Beter, een initiatief van het 
ministerie van VWS, om de langdurige zorg een kwaliteitsimpuls te geven. Het verbetertraject wordt 
uitgevoerd door Vilans, het CCE en de NVVA. Instellingen werken in het verbetertraject een jaar lang op 
systematische wijze aan probleemgedrag op verschillende afdelingen. Teams van verpleeghuizen en 
instellingen van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking hebben de instrumenten uit het 
verbetertraject goed kunnen gebruiken bij het verbeteren van de zorg voor hun cliënten. 
 
Hoe kun je dit stappenplan gebruiken? 
In je werk loop je als verplegende of verzorgende soms tegen probleemgedrag van cliënten aan. Dit 
stappenplan biedt een handreiking om met probleemgedrag aan de slag te gaan in het (multidisciplinaire) 
team. Wat moet er veranderen en hoe moet je dat doen? Het doorlopen van de stappen uit het plan 
garandeert dat je het op een systematische wijze aanpakt. In iedere stap is een rol voor de cliënt en/of 
haar verwanten weggelegd. Deze rol is bij elke stap kort uitgewerkt. Pas deze aanwijzingen zo nodig aan 
voor je eigen situatie.  
 
Wie gaat er met het stappenplan werken? 
Het verzorgend team werkt met dit stappenplan, samen met andere medewerkers die betrokken zijn bij 
de betreffende cliënt(en). Denk aan de verpleeghuisarts/sociaal geriater, de psycholoog, de 
activiteitenbegeleider, de maatschappelijk werker of geestelijk verzorger. Het stappenplan is een 
instrument voor het team van medewerkers om met elkaar aan de slag te gaan. Als 
verzorgend/verplegend team weet je natuurlijk al veel van de betreffende cliënt(en). Met dit stappenplan 
kijk je door een nieuwe bril naar de situatie. Maar je zult niet bij iedere stap even lang stil hoeven staan. 
 
 

 

Stap 1 De voorbereiding 
 

Voordat je met het stappenplan begint, moet het team voorbereidingen treffen om efficiënt en effectief 
te kunnen werken. De onderstaande aandachtspunten en vragen zijn daarbij een hulpmiddel. Het 
afdelingshoofd neemt hierin het voortouw (onderling goed afspreken!). 

 
Voorbereiding met/door het team 

• Bepaal als team met welke cliënt je begint: waar ziet het team kansen om de situatie te 
veranderen? 

• Welke medewerkers zijn bij deze cliënt betrokken? Dit zijn namelijk ook degenen die (in de loop 
van het traject) bij het stappenplan betrokken moeten worden. 

• Wie heeft welke verantwoordelijkheden en taken in dit stappenplan, bespreek dit in ieder geval 
met de verpleeghuisarts/sociaal geriater en psycholoog en zo mogelijk met meerdere disciplines. 
Wie legt afspraken vast, hoe gebeurt dit, komen de afspraken in het zorgplan, wie informeert 
afwezigen, wie is gespreksleider? 

 
Voorbereiding door afdelingshoofd  

• Bedenk in welk overleg je de betreffende cliënt bespreekt en bepaal data voor mogelijke 
vervolgbesprekingen. Bedenk dat het doorlopen van het stappenplan (zeker in het begin) tijd kost. 
Zorg dus dat de bespreking niet onder druk komt door (te veel) andere agendapunten. 

• Plan hoe lang de bespreking duurt en wat je met de bespreking wilt bereiken. 
• Welke documenten zijn nodig? Denk aan zorgdossier/ondersteuningsplan/behandelplan. 
• Plan de bijeenkomst op een moment dat zoveel mogelijk relevante medewerkers kunnen 

meepraten.  
• Bedenk bij elke stap of anderen moeten worden uitgenodigd (bijvoorbeeld de arts, psycholoog, 

activiteitenbegeleider, maatschappelijk werker, geestelijk verzorger). Ga bij iedere stap na wie 
er verder nog geïnformeerd moeten worden en op de hoogte moeten zijn van de gemaakte 
afspraken. 

 



Rol van de cliënt en verwanten  
Ga na hoe jullie gewend zijn om cliënten en verwanten te betrekken bij de zorg en ondersteuning. Spreek 
af hoe je dat in dit stappenplan wilt doen. Kijk of je de cliënten/verwanten zelf bij de bespreking(en) 
aanwezig kunt laten zijn. Of voer een voor- of nabespreking met hen. 
 
 

 

Stap 2 De probleemsituatie in kaart brengen   
 

De bedoeling van stap 2 is om in kaart te brengen hoe de probleemsituatie er uit ziet. Die 
probleemsituatie bestaat uit veel aspecten, die met de cliënt, de omgeving of met de interactie tussen 
beide te maken hebben. Je zou kunnen zeggen dat je in deze stap de puzzelstukjes verzamelt, waarna je 
in de volgende stap de puzzel in elkaar gaat leggen. Misschien is het vanuit praktisch oogpunt niet 
mogelijk om alles in kaart te brengen. Maar bedenk dan dat je wellicht een belangrijk deel van de puzzel 
mist en misschien later (als interventies te weinig opleveren) alsnog deze puzzelstukjes moet gaan 
verzamelen. 
 
Bespreek als team de onderstaande aandachtspunten en vragen. Laat iedere medewerker steeds haar 
eigen ervaring met de betreffende cliënt inbrengen. Noteer kort en bondig de antwoorden. Aan het einde 
van deze stap heb je de situatie in kaart gebracht. Bedenk overigens goed dat een cliënt altijd meerdere 
kanten heeft. Besteed dus zeker ook aandacht aan de leuke/positieve kanten van deze cliënt! 

• Geef een concrete beschrijving van de probleemsituatie waarin de cliënt zich bevindt. Denk zowel 
aan de moeilijke als aan de positieve aspecten. 

• Welk gedrag van de cliënt ervaren jullie als probleemgedrag? Hoe vaak komt het voor, op welke 
tijdstippen, bij wie, hoe lang duurt het gedrag?  

• Voor wie is het gedrag een probleem (cliënt, medecliënten, medewerkers, verwanten)?  
• Hoe denk je dat de cliënt zich voelt in de genoemde situatie?  
• Hoe reageren haar verwanten en medecliënten op het gedrag? 
• Wat roept het (probleem)gedrag van de cliënt bij jou/jullie op aan gevoelens? 
• Welke spanningsvelden ervaar jij als medewerker? 
• Wanneer komt het gedrag niet voor? 
• Zijn er factoren aan te wijzen waardoor het gedrag afnam of zelfs verdween, of waardoor het 

juist verergerde?  
• Welke aspecten ervaar je als positief bij deze cliënt? Wanneer gaat het goed met deze cliënt? 

 
Bij deze stap kan je gebruik maken van de Checklist probleemgedrag (bijlage B1).  
 
Rol van de cliënt  
In deze stap is het belangrijk om te weten hoe de cliënt en/of de verwanten over de probleemsituatie 
denken. Heeft de cliënt zelf hinder van haar eigen gedrag? Herkennen verwanten het gedrag van vroeger?  
 
 
 

Stap 3 De probleemsituatie multidisciplinair in kaart brengen   
 

Er kunnen heel veel oorzaken zijn voor probleemgedrag en daarom is multidisciplinaire samenwerking 
noodzakelijk. Binnen een multidisciplinair team levert elke discipline een specifieke bijdrage aan het 
achterhalen van de oorzaak (of oorzaken) van probleemgedrag. Om de situatie bij stap 3 goed in kaart te 
brengen is het van belang dat van elke discipline de eigen, specifieke puzzelstukjes worden verzameld.  
Factoren die een oorzaak zijn voor probleemgedrag kunnen als volgt worden onderscheiden (tussen 
haakjes staan de – minimaal – betrokken disciplines): 

• Omgevingsfactoren (fysiek en sociaal): verzorgenden/verpleegkundigen/psycholoog 
/verpleeghuisarts/sociaal geriater/activiteitenbegeleider/maatschappelijk werker. 

• Dagbesteding: verzorgenden/verpleegkundigen/activiteitenbegeleider. 
• Persoonlijke factoren: verzorgenden/verpleegkundigen/psycholoog/verpleeghuisarts/sociaal 

geriater/geestelijk verzorger. 
• Lichamelijke factoren en medicijngebruik: verpleeghuisarts/sociaal geriater/paramedici. 
• Psychische factoren: psycholoog/verpleeghuisarts/sociaal geriater. 

 
Bij deze stap kan je gebruik maken van de Checklist probleemgedrag (bijlage B1)



Rol van de cliënt  
In deze stap is het belangrijk om te weten hoe de cliënt en/of de verwanten over de probleemsituatie 
denken. Heeft de cliënt zelf hinder van haar eigen gedrag? Herkennen verwanten het gedrag van vroeger?  
 
 
 

Stap 4 Begrijpen van het gedrag 
 

Nadat je de puzzelstukjes hebt neergelegd, is het tijd om de puzzel in elkaar te zetten. In deze stap 
probeer je de probleemsituatie en het bijbehorende gedrag van de cliënt te begrijpen en ga je op zoek 
naar mogelijke verklaringen. Er zijn allerlei factoren die een cliënt beïnvloeden en die dus ook invloed 
hebben op haar gedrag. Hoe begrijpen jullie het gedrag? Wat is de functie van het gedrag? Welke 
verklaring geeft het multidisciplinair team ervoor? 
 
Beleg voor deze stap een bijeenkomst waarbij de verschillende disciplines aanwezig zijn om het gedrag 
van de cliënt zo goed mogelijk te kunnen begrijpen. Probeer samen het ‘verhaal’ te schrijven van het 
probleem. Leg verbanden tussen de puzzelstukjes en probeer te verklaren waarom het gedrag ontstaat en 
waardoor het in stand wordt gehouden. Schrijf dit verhaal op ongeveer een half A4, waarin je concreet de 
– naar jullie idee belangrijkste – puzzelstukjes met elkaar verbindt. 
 
Rol van de cliënt  
In deze stap kun je de cliënt/verwanten actief betrekken in een overleg. Wat geeft zij zelf als redenen 
voor het gedrag aan? Wat valt haar moeilijk en wat zou zij anders willen? Soms (bij mogelijke lichamelijke 
en psychische problemen) is het nodig om in deze stap verder onderzoek te doen. 
 
 
 

Stap 5 Wat wil je bereiken? (doel bepalen) 
 

In stap 2, 3 en 4 is duidelijk geworden wat het probleemgedrag inhoudt, wat de mogelijke oorzaken zijn, 
waardoor het ontstaat en waardoor het in stand gehouden worden. In stap 5 staat het kiezen centraal. 
Welk aspect van het ‘probleem’ moet als eerste de aandacht krijgen? Wat wil je als team bereiken? Wil je 
dat het probleemgedrag verdwijnt, vermindert, dat het gedrag wordt geaccepteerd of wordt voorkomen? 
 
Een cliënt kan meerdere vormen van probleemgedrag vertonen. Kies hier met welk gedrag je als eerste 
aan de slag wilt, en bepaal voor dit gedrag een doel. Maak het doel zo concreet mogelijk en meetbaar, 
bijvoorbeeld: ‘Het voorkomen dat mevrouw A. slaat bij het wassen in de ochtend.’ Als je het doel te vaag 
formuleert, kun je later niet zeggen dat je het doel bereikt hebt. Het is dan immers niet duidelijk wat het 
doel eigenlijk was. Bij het stellen van een doel hoort ook een tijdsbepaling: vraag je als team af hoe lang 
je een interventie wilt uitvoeren voor je resultaat wilt zien.  
 
Om aan het eind van alle stappen te kunnen zeggen of je het geformuleerde doel ook gehaald hebt, ga je 
dit meten. Het meten kan eenvoudig door de frequentie van het probleemgedrag bij te houden. De 
ervaring leert dat je niet té snel resultaten moet verwachten. Wees dus reëel.   
 
Rol van de cliënt 
Komt het doel dat je als team stelt overeen met het doel dat de cliënt en haar verwanten heeft? Wat wil 
de cliënt zelf? Heeft zij ook last van het gedrag? Waar wil de cliënt zelf aan werken?  
 
 
 

Stap 6  Bedenk wat je gaat doen  
 

In stap 6 bedenk je als team wat er nodig is om het doel (geformuleerd in stap 5) te kunnen bereiken. 
Sluit hierbij aan bij ‘het verhaal’ uit stap 2 en 3. Als je immers het probleemgedrag begrijpt, geeft dat 
richting aan wat je er aan kunt doen. Soms kun je met één interventie volstaan, maar naarmate het 
probleem complexer is, zul je misschien meer verschillende interventies moeten uitvoeren. Het kan gaan 
om ‘kleine’ dingen die het team anders gaat doen dan normaal. Het kan ook om grotere veranderingen 
gaan die vaak meer tijd vragen, bijvoorbeeld het veranderen van zaken in de omgeving van de cliënt. 
Daarvoor heb je wellicht anderen nodig om het doel te kunnen bereiken.  
 



Zorg dat er een duidelijke keuze gemaakt wordt over wat je gaat doen. En bedenk wat je daarvoor nodig 
hebt (materiaal, middelen/financiën/randvoorwaarden). Zet de afspraken op papier: 

• Wie gaat wat doen, wanneer, waar, hoe lang en hoe vaak?  
• Wie bewaakt de uitvoering?  
• Wanneer ben je tevreden over het resultaat? 
• Wat ga je meten en hoe ga je dat doen? 

 
In het voorbeeld uit stap 5 kan dat er zo uit zien: ‘Doel: het voorkomen dat mevrouw A. slaat bij het 
wassen in de ochtend. Aanpak: mevrouw A. gedurende één week zelf naar de badkamer laten gaan in haar 
eigen tempo, en haar alleen assisteren bij het aanzetten van de douche. Door wie: alle medewerkers van 
het team werken mee aan deze aanpak.’ 
 
Rol van de cliënt  
Breng de cliënt en de verwanten op de hoogte van de gekozen aanpak. 
 
 
 

Stap 7 Voer de afspraken uit 
 

In stap 7 voer je de gemaakte afspraken uit met het hele team. Om te zien of de aanpak ook resultaat 
oplevert, kun je metingen houden en zo gegevens verzamelen. In het werken aan betere zorg gaat doelen 
stellen immers hand in hand met meten. Het meten is eenvoudig door de frequentie van het 
probleemgedrag bij te houden. Zonder te meten weet je niet of je je doel bereikt en weet je niet of de 
veranderingen die je hebt doorgevoerd effect hebben (stap 8). Voer dus de geplande verandering of 
aanpak door in de praktijk, kijk als team naar de reactie van de cliënt en noteer wat je waarneemt. 
 
Rol van de cliënt 
Wat ervaren cliënt en verwanten bij de gekozen aanpak? 
 
 
 

Stap 8 Bekijk de resultaten  
 

In stap 6 is afgesproken wat je gaat doen aan het probleemgedrag. In stap 7 brengt het team de afspraken 
in praktijk. Om te zien of de interventies hebben gewerkt om het doel (van stap 5) te bereiken, moet je 
de nieuwe aanpak na een bepaalde tijd evalueren. In deze stap bekijk je daarvoor systematisch de 
resultaten. Analyseer alle informatie die je specifiek voor deze cliënt hebt verzameld. Stel daarbij de 
volgende vragen: 
 
Resultaten 

• Wat zijn de resultaten van de metingen? 
• Wat betekenen de resultaten/uitkomsten? 
• Zijn de verwachtingen uitgekomen? 
• Is het probleemgedrag verminderd (hoe vaak treedt het nu op en in welke situatie)? 
• Is er nieuw probleemgedrag ontstaan? 

 
Proces 

• Heeft iedereen de afspraken uitgevoerd?  
• Zijn er onverwachte moeilijkheden opgetreden tijdens de uitvoering?  
• Lukt het sommige medewerkers wel, maar andere niet om de afgesproken aanpak uit te voeren? 

Hoe komt dat? 
• Hoe ervaart ieder teamlid het gedrag? Is het probleem weliswaar blijven bestaan, maar heeft men 

er minder last van? Als het probleemgedrag is blijven bestaan, dan moet het team misschien voor 
een andere oplossing kiezen (ofwel terugkeren naar stap 2, 3, 4, 5 of 6).  

• Het kan ook zijn dat het team na ruimschoots kijken en zoeken tot de overtuiging is gekomen dat 
het probleemgedrag bij deze cliënt hoort. Dan kun je besluiten je neer te leggen bij het gedrag. 
Het is dan heel belangrijk dat je als team bedenkt wat je dán nodig hebt om beter met het gedrag 
om te gaan: (bij)scholing, intervisie, training, ondersteuning van elkaar of van leidinggevenden. 

• Vat samen wat je hebt geleerd. 
 



Rol van de cliënt 
Wat vinden de verwanten van de nieuwe aanpak. Merken zij veranderingen op? En wat vindt de cliënt zelf?  
 
 
 

Stap 9  Trek conclusies  
 

In deze laatste stap trek je conclusies en begint de verbetercyclus, van plan maken, plan uitvoeren en 
resultaten bekijken, eventueel opnieuw. In dit stappenplan keer je in dat geval terug naar stap 5 of stap 
6. De onderstaande vragen helpen je om conclusies te kunnen trekken: 

• Wat heb je in stap 8 geconstateerd? 
• Als de gekozen aanpak werkt, hoe zorg je dan dat de verbetering behouden blijft? 
• Zou de gekozen methode ook werken voor andere cliënten met hetzelfde gedrag? 
• Als de gekozen aanpak niet of niet goed werkt bij deze cliënt: welke verbetering ga je nu 

uitproberen? Start daarvoor opnieuw met stap 2, 3, 4, 5 of 6. 
 
Op dit punt kun je er als team ook voor kiezen om te starten met een ‘nieuwe’ cliënt met 
probleemgedrag. In dat geval begint het stappenplan weer opnieuw. 
 
Rol van de cliënt 
Delen de verwanten de conclusies van het team? Hebben zij suggesties voor een andere aanpak? En wat 
vindt de cliënt zelf? 



Bijlage B1 
Checklist probleemgedrag (bij stap 2 en 3) 
 

In deze bijlage staat een lijst met aspecten die te maken hebben met probleemgedrag. Deze aspecten 
veroorzaken mede het gedrag, houden het in stand of zorgen ervoor dat het oplossen van het 
probleemgedrag moeilijk is. Hoewel er veel in de lijst staat, is de opsomming niet uitputtend. Er kan 
immers nog veel meer aan de hand zijn.  
De lijst is bedoeld als hulpmiddel om in het multidisciplinaire team een aantal gebieden te verkennen. 
Daarbij kijk je of er misschien belangrijke omgevings- of cliëntaspecten zijn vergeten in de analyse van de 
probleemsituatie.  
 

Als een aspect van belang is voor het in kaart brengen van de probleemsituatie, gebruik deze dan in 
je analyse! 

 
A. Omgeving 

 
A1. Factoren in de fysieke omgeving 

- Geluid TV, radio, roepende medebewoners/medewerkers, slaande deuren, 
karren.  

- Privacy  Eigen kamer, mogelijkheid rustige plek te zoeken, mogelijkheid tot 
ontmoetingen, ongewenste confrontaties met anderen, zorgvuldigheid in 
omgaan met spullen van een ander. 

- Licht  Voldoende daglicht, mogelijkheid om naar buiten te gaan, verlichting.  
- Ruimte  Afdelingsgrootte, ruimtelijke indeling, bewegingsvrijheid, gesloten 

deuren, herkenbaar, veilig, vertrouwd. 
- Kleur Gebruik van opvallende/rustige kleuren, contrast. 
- Hulpmiddelen Huisregels, bewegwijzering, pictogrammen. 

 
A2. Factoren in de sociale omgeving (het contact tussen cliënt en anderen) 

- Medecliënten Groepsgrootte, contacten met medebewoners.. 
- Personeel Bejegening van cliënt (luisteren, serieus nemen, betrekken), tijd voor 

ontspanning (wandelen, spelletjes, praatje), reactie personeel op 
probleemgedrag, contact tussen familie en personeel. 

- Anderen Familie, vrienden, vrijwilligers, frequentie van contact, aard van 
contact. 

 
A3. Factoren gerelateerd aan de daginvulling (dagbesteding) 

- Wensen Is bekend wat cliënt wil, sluit de daginvulling hierbij aan. 
- Keuzes Vrijheid om voor daginvulling te kiezen, keuze om niets te doen, 

alternatieven. 
- Daginvulling Variatie, voldoende uren, voldoende ondersteuning (ook vrijwilligers, 

familie), aansluitend op zorg- en behandelplan, dagstructuur. 
- Belasting  Overbelasting, verveling. 

 
 
 
B. Cliënt  

 
B1. Lichamelijke factoren 

- Medische diagnose Dementie, ziekte van Parkinson, ziekte van Huntington, delier, 
epilepsie.  

- Beperkingen Visuele beperkingen, auditieve beperkingen, lichamelijke beperkingen 
- Ongemakken Pijn, mictie/defecatieproblemen, dorst, benauwd. 
- Slapen Inslaapproblemen, doorslaapproblemen. 
- Dieet (Over)matig eten, koffie drinken, alcohol, roken, drugs, allergieën, 

overmatig suikergebruik. 
- Sensomotorisch Prikkelbaar voor geluid, aanraking, licht.  
- Medicatie Psychofarmaca, (last van) bijwerkingen, meerdere medicijnen 

tegelijkertijd, evaluatie van medicatie. 
 

 



B2. Persoonlijke factoren 
- Levensloop (Traumatische) gebeurtenissen, relatie met ouders/kinderen 
- Persoonlijkheid Copingstrategie, reactie cliënt op lichamelijke en psychische 

afhankelijkheid. 
- Levenstijl Activiteitenniveau, dag-nachtritme, teruggetrokken, graag in 

gezelschap.  
 
B3. Psychische factoren 

- Psych. Diagnose Depressie, angst, psychose, persoonlijkheidsstoornis. 



Bijlage B2 
Samenvatting van het stappenplan ‘Omgaan met probleemgedrag’ 
 
De negen stappen 
Het stappenplan ‘Omgaan met probleemgedrag’ is bedoeld om het team te ondersteunen bij het kijken 
naar de cliënt met probleemgedrag en bij het bedenken van interventies bij deze cliënt. Het werken met 
het stappenplan is vaak een cyclisch proces: als de conclusie bij stap 9 is dat de gekozen interventie niet 
werkt bij de cliënt, dan begint de cyclus opnieuw bij stap 6. Let op: Betrek zoveel mogelijk de 
cliënt/verwanten bij elke stap! 

Stap 1  De voorbereiding 

In deze stap doe je de praktische voorbereiding om aan de slag te gaan. Wie van het team zijn betrokken 
bij de probleemsituatie? Hoe wil je aan het werk gaan? Wie is verantwoordelijk voor bepaalde zaken? 

 

Stap 2  De probleemsituatie in kaart brengen 

Aan de hand van een aantal vragen breng je de probleemsituatie in kaart: wat vindt de cliënt van haar 
situatie, wat ervaren de medewerkers, hoe ziet het gedrag van de cliënt eruit? Denk niet alleen aan de 
moeilijke kanten, maar ook aan positieve aspecten. Is iedereen het eens met de beschrijving van de 
situatie?  

 

Stap 3  De probleemsituatie multidisciplinair in kaart brengen 

Er kunnen heel veel oorzaken zijn voor probleemgedrag en daarom is multidisciplinaire samenwerking 
noodzakelijk. Binnen een multidisciplinair team levert elke discipline een specifieke bijdrage aan het 
achterhalen van de oorzaak van probleemgedrag. Om de situatie goed in kaart te brengen is het daarom 
van belang dat van elke discipline de eigen, specifieke puzzelstukjes worden verzameld.  
 

Stap 4  Het begrijpen van het gedrag 

In deze fase probeer je het gedrag van de cliënt te begrijpen door met elkaar in gesprek te gaan en 
allerlei aspecten te benoemen.  

 

Stap 5  Wat wil je bereiken? (doel bepalen) 

In deze stap bepaalt het team het doel. Wat willen jullie als team bereiken? Welk aspect van het 
probleem moet als eerste de aandacht krijgen? Dit heb je nodig om met stap 6 te kunnen beginnen. 

 

Stap 6  Bedenk wat je gaat doen 

Wat is er nodig om het doel te bereiken? Welke oplossingen kunnen jullie bedenken? Welke keuze maakt 
het team?  

 

Stap 7  Voer de afspraken uit 

In deze stap voeren jullie de gemaakte afspraken uit.  

 

Stap 8  Bekijk de resultaten 

Heeft de interventie gewerkt om het doel te bereiken? 

 

Stap 9  Trek conclusies 

Tot welke conclusies komt het team? Doorgaan op dezelfde weg of een andere oplossing? Of het doel 
bijstellen? 
 



 
 
 

Scaninstrument 
Omgaan met probleemgedrag 

 

 
Verzorgenden 

Verpleegkundigen 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



Stellingenlĳ sten omgaan 
met probleemgedrag voor 
medewerkers in de ouderenzorg



Handreiking teambĳ eenkomst probleemgedrag
Om de zorg met cliënten en probleemgedrag te evalueren is hieronder een aanpak uitgeschreven. Centraal middel zĳ n de 

stellingenlĳ sten `Omgaan met probleemgedrag` die worden gebruikt om het gesprek over mogelĳ ke verbeterpunten richting te 

geven. 

Waarom werken met de stellingenlĳ sten?
Het is een manier om te evalueren door een inventarisatie van ervaringen, meningen en wensen van de verzorgende 

beroepsgroep over de stand van zaken en verbeterpunten met probleemgedrag. 

De centrale vraag is: Hoe ga je in je dagelĳ ks werk om met probleemgedrag? Wat gaat goed? Wat kan beter? 

Door met deze aanpak te werken wordt bereikt dat alle deelnemers hebben nagedacht over omgaan met probleemgedrag. Voor 

het team ontstaat een helder beeld op wat goed gaat, op de witte vlekken en de ervaren knelpunten. Men wordt zich meer bewust 

van eigen keuzes rond het omgaan met probleemgedrag. Ook krĳ gen collega´s meer begrip voor elkaar en gaat men daarna 

meer samenwerken. Ten slotte ontstaat er betrokkenheid om de knelpunten aan te pakken en mee te denken over het oplossen 

daarvan.

De stellingenlĳ sten 
De inventarisatie wordt uitgevoerd met behulp van vĳ f stellingenlĳ sten met ieder een eigen onderwerp. Iedere stellingenlĳ st bevat 

vĳ f stellingen. De deelnemers geven antwoord op de vraag door aan te geven in hoeverre een stelling van toepassing is in haar/

zĳ n werksituatie. Zĳ  beantwoorden dus over vĳ f onderwerpen telkens vĳ f stellingen. Daarna volgt het belangrĳ kste onderdeel van 

de bĳ eenkomst: het bespreken van de scores. De onderwerpen van de stellingenlĳ sten zĳ n: 
• De werkomgeving

• De methodiek 

• De cliënt

• De samenwerking met collega’s en andere disciplines 

• Vakbekwaamheid

Aanpak 
1.  Laat de deelnemers steeds één stellingenlĳ st individueel invullen, zet vervolgens de antwoorden bĳ  elkaar om een 

gezamenlĳ k beeld te krĳ gen en bespreek de scores. Deze procedure wordt vĳ f keer herhaald met de vĳ f stellingenlĳ sten. 

Gebruik een uitvergrote stellingenlĳ st om de individuele antwoorden bĳ  elkaar te zetten. 

2.  Bekĳ k de gezamenlĳ ke scores en bepaal samen wat het meest opvalt in positieve of negatieve zin. Bepaal zo welke stelling 

nader besproken wordt. In de bespreking wordt pas echt duidelĳ k wat goed gaat en wat knelpunten zĳ n. Hoe kun je naar de 

scores kĳ ken: 

 a.  Als er door (veel) deelnemers een “3” wordt gescoord (de middenmoot score) kun je er vanuit gaan dat er een aanleiding 

is/ mogelĳ kheden zĳ n om te verbeteren. 

 b.  Je kunt op een stellingenlĳ st vaak zien waar het zwaartepunt ligt. Als de gezamenlĳ ke scores vanaf 3 en hoger is kan dat 

een aanleiding zĳ n om te praten over wat goed gaat. Ligt de score vanaf 3 naar beneden dan gaat het gesprek over wat 

beter kan. 

3. Maak een lĳ st van punten die door het team genoemd worden als verbeterpunt en waar men al tevreden over is. 



Werkomgeving
Geef op een schaal van 1 tot 5 aan in hoeverre de stelling voor jou van toepassing is. 
Waarbĳ  1 helemaal niet is en 5 absoluut wel. 

Werkomgeving 1 2 3 4 5

De visie van de organisatie op zorg én op probleemgedrag helpen mĳ  

bĳ  het omgaan met probleemgedrag. 
� � � � �

De samenhang tussen de zorgvisie en de aanpak van probleemgedrag 

is duidelĳ k voor mĳ . 
� � � � �

Bĳ  mĳ n direct leidinggevende kan ik terecht met vragen en knelpunten 

bĳ  de aanpak van probleemgedrag. 
� � � � �

Er zĳ n voor ons team voldoende voorwaarden geregeld om “goed” 

te kunnen werken met probleemgedrag ( beschikbare tĳ d, duidelĳ ke 

methodiek, omgangsoverleg, contact artsen) 

� � � � �

In onze organisatie is een duidelĳ ke rol- en taakverdeling tussen de 

disciplines bĳ  het omgaan met probleemgedrag. 
� � � � �
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Methode
Geef op een schaal van 1 tot 5 aan in hoeverre de stelling voor jou van toepassing is. 
Waarbĳ  1 helemaal niet is en 5 absoluut wel. 

De methode 1 2 3 4 5

Als verzorgende heb ik de beschikking over een goede methode om 

aan probleemgedrag te werken.
� � � � �

Ik heb voldoende tĳ d en ruimte om het probleemgedrag van de cliënt 

te onderzoeken. 
� � � � �

In onze aanpak van probleemgedrag heeft de verzorging een duidelĳ ke 

rol. 
� � � � �

Onze aanpak zorgt voor werkbare afspraken voor mĳ  en mĳ n collega’s. � � � � �

Onze methode om aan probleemgedrag te werken sluit aan bĳ  mĳ n 

eigen manier van werken.
� � � � �
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Vakbekwaamheid
Geef op een schaal van 1 tot 5 aan in hoeverre de stelling voor jou van toepassing is. 
Waarbĳ  1 helemaal niet is en 5 absoluut wel. 

Vakbekwaamheid 1 2 3 4 5

Ik heb voldoende kennis over de achtergronden van probleemgedrag. � � � � �

Mĳ n eigen emoties en opvattingen zet ik opzĳ  en benader de cliënt 

professioneel. 
� � � � �

Mĳ n collega’s en ik hebben voor het omgaan met probleemgedrag, tĳ d 

en ruimte om te leren van elkaar. 
� � � � �

Ik sta open voor feedback van collega’s en durf me kwetsbaar op te 

stellen.
� � � � �

In ons team besteden we aandacht aan knelpunten en goede voor-

beelden in de samenwerking met andere disciplines, zoals artsen en 

psychologen.

� � � � �
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De cliënt 
Geef op een schaal van 1 tot 5 aan in hoeverre de stelling voor jou van toepassing is. 
Waarbĳ  1 helemaal niet is en 5 absoluut wel. 

De cliënt 1 2 3 4 5

Ik ken de cliënt; zĳ n wensen, zĳ n levensgeschiedenis, leefomgeving, 

karakter en eventuele ziekten.
� � � � �

Ook de mening van de familie doet er toe in onze organisatie. � � � � �

Ik krĳ g zo nodig extra tĳ d om aandacht aan een cliënt te besteden in 

plaats van mĳ n werklĳ st tĳ dig af te maken.
� � � � �

De cliënt is voor ons team de belangrĳ kste informatiebron om de 

aanpak van probleemgedrag te bepalen.
� � � � �

Voor het welbevinden van de cliënt heeft onze organisatie veel over. � � � � �
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Multidisciplinair werken
Geef op een schaal van 1 tot 5 aan in hoeverre de stelling voor jou van toepassing is. 
Waarbĳ  1 helemaal niet is en 5 absoluut wel. 

Multidisciplinair werken 1 2 3 4 5

Als ons team probleemgedrag signaleert, wordt dat door andere disci-

plines serieus genomen. 
� � � � �

De inbreng van verpleegkundigen wordt gewaardeerd in het MDO. � � � � �

Ik vraag advies aan collega’s en/of andere disciplines over de achter-

gronden en aanpak van probleemgedrag. 
� � � � �

Voor mĳ  zĳ n de behandelplannen of omgangsadviezen een goed 

uitgangspunt om aan probleemgedrag te werken. 
� � � � �

In de praktĳ k met de cliënt lukt het ons om in samenwerking met 

andere disciplines het behandelplan uit te voeren en te evalueren. 
� � � � �
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