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Lessenpakket Omgaan met probleemgedrag

Hand-out 2: Afspraken maken

Onderstaande tabel is bedoeld ter ondersteuning van het maken en bijhouden van afspraken die tijden het uitvoeren van de sessie gemaakt (moeten) worden.



		Wat

		Wie

		Wanneer



		PLANNING VOORAF

		

		



		Overleg en sessies plannen met betrokkenen

		

		



		Ruimtes reserveren

		

		



		Materiaal maken, reserveren (beamer, bijvoorbeeld)

		

		



		Cliënt informeren, betrekken (als cliënt gekozen is)

		

		



		Familie informeren, betrekken (als cliënt gekozen is)

		

		



		Stukken (bijv. presentaties) bij agenda verzamelen voor overleggen

		

		



		STURING EN ONDERSTEUNING

		

		



		Vastleggen en zonodig verspreiden afspraken

		

		



		'Toezicht' op uitvoering afspraken

		

		



		Inhoudelijk ondersteunen van de activiteiten tussen sessies

		

		



		Aanspreken op uitvoeren interventies

		

		



		'Toezicht' en ondersteuning bij het meten van resultaten
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Hand-out 3: Checklist factoren probleemgedrag

		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, etc.



		· Licht

		Voldoende daglicht, mogelijkheid om naar buiten te gaan, verlichting, etc.



		· Ruimte

		Afdelingsgrootte, ruimtelijke indeling, bewegingsvrijheid, gesloten deuren, herkenbaar, veilig, vertrouwd etc.



		· Kleur

		Gebruik van opvallende/rustige kleuren, contrast etc.



		· Hulpmiddelen

		Huisregels, bewegwijzering, pictogrammen, etc.



		A2.	Factoren in de sociale omgeving



		· Medecliënten

		Groepsgrootte, contacten met medebewoners etc.



		· Personeel

		Bejegening van cliënt (luisteren, serieus nemen, betrekken), tijd voor ontspanning (wandelen, spelletjes, praatje), reactie personeel op probleemgedrag, contact tussen familie en personeel, etc.



		· Anderen

		Familie, vrienden, vrijwilligers, frequentie van contact, aard van contact, etc.



		A2.	Factoren gerelateerd aan de daginvulling



		· Wensen

		Is bekend wat cliënt wil, sluit de daginvulling hierbij aan etc.



		· 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 etc.



		· Belasting

		Overbelasting, verveling etc.



		B. Cliënt 



		B1.	Lichamelijke factoren 



		· Medische diagnose

		Dementie, ziekte van Parkinson, ziekte van Huntington, delier, epilepsie etc.



		· Beperkingen

		Visuele beperkingen, auditieve beperkingen, lichamelijke beperkingen



		· Ongemakken

		Pijn, mictie/defecatieproblemen, dorst, benauwd etc.



		· Slapen

		Inslaapproblemen, doorslaapproblemen.



		· Dieet

		(Over)matig eten, koffie drinken, alcohol, roken, drugs, allergieën, overmatig suikergebruik etc.



		· Sensomotorisch

		Prikkelbaar voor geluid, aanraking, licht etc. 



		· Medicatie

		Psychofarmaca, (last van) bijwerkingen, meerdere medicijnen tegelijkertijd, evaluatie van medicatie etc.



		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 etc.



		B2.	Psychische factoren



		· Psych. Diagnose

		Depressie, angst, psychose, persoonlijkheidsstoornis etc.
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Sessie 3: Resultaten beoordelen 


Het doel van deze derde sessie is om de stappen acht en negen uit het stappenplan te 


doorlopen. Daarbij gaat het om de volgende punten: 


- Het bekijken van de resultaten van de interventie(s). 


- Conclusie trekken in termen van succes of (nog) geen succes. 


- Besluiten hoe het traject vervolgd moeten worden. 


 


Aan het einde van de sessie moet aan alle betrokkenen duidelijk zijn of de interventie: 


1. het gewenste resultaat heeft opgeleverd zodat de werkwijze moet worden 


volgehouden en verankerd in het werkproces; 


2. succesvol lijkt, maar moet worden volgehouden om meer aantoonbare 


resultaten te leveren; 


3. onvoldoende resultaat oplevert zodat moet worden teruggegaan naar een 


eerdere stap in het stappenplan. 
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Aanwijzingen voor de trainer 


Hieronder staan de verschillende onderdelen van de derde sessie beschreven. Dit begint 


met een (voorbeeld)tijdschema, dat de sessie in één oogopslag weergeeft. Vervolgens 


lichten we per onderdeel toe hoe dat onderdeel inhoudelijk en procesmatig kan worden 


ingevuld.  
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Programma (voorbeeld tijdschema) 


Het onderstaande tijdschema geeft een indicatie van de duur van de onderdelen. Bij 


andere begintijden dan 9.00 uur past u de tijden in de tabel aan. Hiervoor kunt u hand-out 


5 gebruiken. 


 


Tijd Duur Onderdeel  


09.00 uur 10 min. Doelstellingen 
 


09.10 uur 30 min. Stap 8: bekijken van resultaten - ervaringen 


delen 


 


09.40 uur 30 min. Stap 8: bekijken van resultaten - resultaten 


versus verwachtingen 


 


10.10 uur 20 min. Stap 9: Conclusies 
 


10.30 uur 15 min. Afspraken doorlopen 
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Doelstellingen 


Benodigde tijd 10 minuten 


Lesmethode Presentatie  


 


Aanwijzingen 


� Herinner de groep aan het doel van de vier sessies: meer inzicht te krijgen in wat 


probleemgedrag nu eigenlijk is, hoe het ontstaat en hoe je er mee om kunt gaan.  


Gebruik Dia 1- 4 voor sessie 3 


� Presenteer (kort) het stappenplan, zodat iedereen weet in welke fase van het proces 


men zit. 


Gebruik Dia 5 


� Geef ter introductie van deze sessie aan dat de vorige keren is stilgestaan bij 


probleemgedrag van <naam cliënt > en de mogelijke factoren die hebben geleid tot 


dit gedrag. Geef aan dat de groep vervolgens gezamenlijk (met elkaar en wellicht de 


familie/naasten) de factoren in kaart hebben gebracht die mogelijk leiden tot het 


gedrag. Benoem deze factoren en de gemaakte verklaring (begrijpen) <zie resultaat 


sessie 2>. Daarna zijn doelen opgesteld en mogelijke interventies bedacht. Er zijn 


enkele interventies gekozen om uit te voeren. Benoem deze interventies <zie 


resultaat sessie 2>.  


Geef aan dat afgesproken is dat de afgelopen periode de interventies uitgevoerd 


zouden worden. Geef ook aan dat (als) is afgesproken dat de resultaten van deze 


interventies gemeten zouden worden.  


� Geef aan dat jullie in deze sessie gezamenlijk bekijken hoe het proces is verlopen 


(ervaringen delen), welke resultaten geboekt zijn en of deze resultaten beantwoorden 


aan de geformuleerde verwachtingen (evaluatie). 
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Stap 8: Bekijken van resultaten – ervaringen delen 


Benodigde tijd 30 minuten 


Lesmethode Discussie 


 


Aanwijzingen 


� Informeer bij deelnemers wat was afgesproken en in hoeverre zij de interventies 


hebben kunnen uitvoeren. Sta stil bij mogelijke belemmeringen, zowel praktisch als 


inhoudelijk. Noteer deze op een flip-over. 


� Lukt het sommige medewerkers wel, maar andere niet om de afgesproken aanpak uit 


te voeren? Hoe komt dat? 


� Maak een rondje over de veranderingen (verbeteringen/verslechteringen) die ieder 


heeft geconstateerd. Noteer deze op een flip-over. 


� Welke informatie hebben de begeleiders van de cliënt en zijn/haar verwanten 


gekregen over de gekozen aanpak? Noteer de informatie op een flip-over. 


� Dit onderdeel van de sessie heeft meer inzicht gegeven in procesmatige aspecten: 


(organisatorische) factoren die een rol spelen bij het bereiken van de resultaten. Zijn 


de afspraken duidelijk en houdt men zich daaraan? Hoe verloopt de samenwerking in 


het team? Deze aspecten komen straks bij het trekken van conclusies over de 


behaalde (meet)resultaten weer aan de orde. 
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Stap 8: Bekijken van resultaten – resultaten versus 


verwachtingen (Evaluatie) 


Benodigde tijd 30 minuten 


Lesmethode Discussie 


Aanwijzingen 


� Deel de meetresultaten uit en bespreek de uitkomsten. Is duidelijk wat de 


verandering is ten opzichte van de eerste meting(en)? 


Gebruik Dia 6 voor sessie 3 


- Wat zijn de resultaten van de metingen? 


- Wat betekenen de resultaten/uitkomsten? 


- Zijn de doelen bereikt? 


- Zijn de verwachtingen uitgekomen? 


- Is het probleemgedrag verminderd (hoe vaak treedt het nu op en in welke 


situatie)? 


- Is er nieuw probleemgedrag ontstaan? 


� Noteer de uitkomsten op een flip-over.  


� Vergelijk de resultaten van de metingen met de evaluatie van het proces (de 


werkwijze). Wat valt op? Is hieruit een conclusie te trekken?  


� Afhankelijk van de resultaten zijn er meerdere mogelijkheden: 


- Als het probleemgedrag is blijven bestaan moet het team misschien 


duidelijker werkafspraken maken (evaluatie proces). 


- Als het probleemgedrag is blijven bestaan moet het team misschien voor een 


andere oplossing kiezen. Ga terug naar eerdere stappen (sessie 1 en 2). 


Gebruik Dia 7 voor sessie 3 


- Het probleemgedrag is verminderd en/of het team kan beter omgaan met het 


gedrag: vat samen wat jullie hebben geleerd en ga verder met het onderdeel 


Conclusies (stap 9).Je kunt voor de samenvatting gebruik maken van het 


formulier samenvatting stappenplan (Bijlage 3 en hand-out 6). 
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Stap 9: Conclusies 


Benodigde tijd 20 minuten 


Lesmethode Discussie en brainstorm  


 


Aanwijzingen 


� Wanneer de conclusie hierboven was dat de gekozen aanpak voor deze cliënt werkt, 


dan is het van belang om er met elkaar voor te zorgen dat de verbetering behouden 


blijft. Maak – om er zeker van te zijn dat je op dit punt zit - een rondje zodat je van 


alle aanwezigen weet of hij/zij: 


- er van overtuigd is dat gekozen aanpak de juiste is en dus voor de cliënt 


noodzakelijk; 


- zich in staat acht de gekozen aanpak te blijven volhouden; 


- zich bewust is van de gevolgen voor de cliënt en het team als het niet lukt om 


te handelen volgens gekozen aanpak; 


- de leidinggevende op de hoogte stelt als het niet lukt volgens gekozen 


aanpak te handelen. 


� Maak vervolgens concrete afspraken en zorg dat deze worden vastgelegd, 


bijvoorbeeld in het zorgleefplan van de cliënt. 


� Spreek (een) evaluatiemoment(en) af. 


� Wijs iemand aan die verantwoordelijk is voor het signaleren en rapporteren (aan 


leidinggevende) van ‘kinken in de kabel’ (gekozen aanpak wordt niet meer gevolgd, 


probleemgedrag treedt weer op of verergert en dergelijke). 


 


 


VERVOLG 


 Voorafgaand aan sessie 4 is het nodig dat de leidinggevende een Plan van Aanpak 


maakt. Hierin beschrijft hij/zij hoe het werken volgens het stappenplan (de algemene 


methodiek) kan worden geïmplementeerd in de dagelijkse werkprocessen. De opdracht 


voor het schrijven van een Plan van Aanpak is opgenomen in bijlagen 4–6. 
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Lesmateriaal 


 


In het bijgevoegde materiaal is het volgende lesmateriaal te vinden dat hoort bij sessie 3 


van de lessenmodule. 


 


� PowerPointpresentatie voor sessie 3 (1 t/m 7). 


� Hand-out 5: Uitnodiging sessie 3, inclusief een tijdschema. 


� Hand-out 6: Samenvatting stappenplan. 


 


Lesmateriaal behorend bij de opdracht voor de leidinggevende. 


� Bijlage 4: Opdracht: maken van een Plan van Aanpak. 


� Bijlage 5: Werkwijze volgens stappenplan: vragen ter reflectie. 


� Bijlage 6: Checklist vasthouden veranderingen. 


 














Zorg zelf voor beter 

Omgaan met probleemgedrag - 

een lessenmodule

sessie 1







Doelstellingen lessenmodule

		Weten hoe je beter kunt omgaan met probleemgedrag van bewoners/cliënten 

		Gezamenlijk met het team de ‘theorie’ toepassen bij een bewoner/cliënt (doen)









Opbouw van de lessenmodule

		Sessie 1: Introductie



Introductie van begrippen en stappenplan

		Sessie 2: Begrijpen en interveniëren



Waarom bestaat probleemgedrag? Wat te doen?

		Sessie 3: Resultaten beoordelen



Werkt wat we doen?

		Sessie 4: Afsluiten



Hoe houden we positieve resultaten vast?







Doelstellingen sessie 1

WETEN

		Wat is probleemgedrag (PG)?

		Waarom PG multidisciplinair aanpakken?

		Waarom methodisch werken (stappenplan)?



DOEN

		Kiezen van cliënt

		Afspraken over eerste stappen (stappenplan) bij cliënt.









Wat is probleemgedrag?

Probleemgedrag = alle gedrag van de cliënt dat deze cliënt en/of haar omgeving als moeilijk hanteerbaar ervaart.













Waarom is er probleemgedrag?

Bio-psycho-sociaal model: 

Gedrag wordt veroorzaakt door een combinatie

van:

		biologische factoren (ziektes, afwijkingen, genetische problemen, etc.);

		psychologische factoren (karakter, coping, psychische problemen);

		sociale factoren (fysieke omgeving, sociale omgeving, dagbesteding/werk). 









Probleem-

gedrag













Cliënt

Omgeving

Dagbesteding

Wensen

Keuzes

Daginvulling (zinvol)

Belasting

Persoonlijkheid

Levensloop

Persoonlijkheid

(karakter, temperament)

Levensstijl

Fysieke omgev.

Geluid, Privacy

Licht

Ruimte, Kleur

Hulpmiddelen

Psych./medisch

Psychische stoornis

Copingstijl

Lichamelijk

Medische diagnose

Beperkingen, Syndroom.

Ongemakken

Slapen, Dieet

Sensomotorisch, 

Medicatie

Sociale omgev.

Medecliënten 

Personeel

Anderen







Waarom methodisch werken?

		Kwaliteit: oplossingen die het beste passen bij het probleem

		Efficiency: geen trial and error, kiezen van oplossingen die de meeste kans op succes hebben.









Methodisch werken: het stappenplan







Het stappenplan

		Stap 1: de voorbereiding

		Stap 2: in kaart brengen

		Stap 3: multidisciplinair samenbrengen

		Stap 4: begrijpen van probleemgedrag

		Stap 5: doel bepalen

		Stap 6: interventies

		Stap 7: uitvoeren

		Stap 8: resultaten

		Stap 9: conclusies









Stap 1: de voorbereiding

		Welke cliënt?

		Welke medewerkers?

		Familie betrekken?

		Kan de cliënt zelf meedoen aan het traject?

		Planning



Wie doet wat? 

Wie verzamelt de info? Wie coördineert?

Vastleggen overlegdata (sessies 2 – 4)







Stap 2: in kaart brengen	

		Beschrijven van het probleemgedrag

		Door betrokkenen

		Verzamelen puzzelstukjes

		Hulpmiddel: checklist









Checklist







Stap 3: multidisciplinair in kaart brengen

		Variabelen in omgeving:



fysieke omgeving

sociale omgeving

daginvulling

		Variabelen in persoon:



medisch

persoonlijkheid

psychisch

		Door betreffende persoon

		









Stap 4: begrijpen van probleemgedrag	

		In elkaar zetten van de puzzel.

		Het verhaal van de cliënt en het probleemgedrag.



Waarom ontstaat het PG?

Waardoor wordt het in stand gehouden?

		Probeer het te begrijpen.

		Gezamenlijk met disciplines en met andere betrokkenen.

		Schrijf het verhaal op.









Stap 5: doel bepalen

		Kies waar je de interventies op gaat richten.

		Welke gedragsproblemen moeten verminderen?









Stap 6: interventies

		Bedenk wat je gaat doen: interventies.

		Sluit aan bij het ‘begrijpen’ van het probleemgedrag.

		WAT ga je doen, frequentie, etc.?

		WIE gaat/gaan dat doen?

		Organisatie



Voorwaarden, bewaking

		Wat zijn de verwachte resultaten?









Stap 7: uitvoeren	

		Voer uit. 

		Houd (elkaar) aan afspraken.









Stap 8: resultaten

		Bespreek de resultaten met elkaar.

		Interpreteer de resultaten:



is de interventie goed uitgevoerd?

zijn de resultaten naar verwachting?

ontstaat er ander probleemgedrag?

is meer medicatie/M&M nodig?







Stap 9: conclusies

		Als het werkt: 



doorgaan, intensiveren, stoppen?

hoe houd je dit resultaat vast?

richten op ander probleemgedrag

		Als het (nog) niet werkt:



welke aanpassing is nodig?

Zijn andere interventies nodig? 

terug naar eerdere stap.

		Reflectie: 



wat hebben we geleerd? 

hoe houden we dat vast?







Methodisch werken: stappenplan
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Doelstellingen lessenmodule

		Weten hoe je beter kunt omgaan met probleemgedrag van bewoners/cliënten 

		Gezamenlijk met het team de ‘theorie’ toepassen bij een bewoner/cliënt (doen)









Opbouw van de lessenmodule

		Sessie 1: Introductie



Introductie van begrippen en stappenplan

		Sessie 2: Begrijpen en interveniëren



Waarom bestaat probleemgedrag? Wat te doen?

		Sessie 3: Resultaten beoordelen



Werkt wat we doen?

		Sessie 4: Afsluiten



Hoe houden we positieve resultaten vast?







Probleem-

gedrag













Cliënt

Omgeving

Dagbesteding

Wensen

Keuzes

Daginvulling (zinvol)

Belasting

Persoonlijkheid

Levensloop

Persoonlijkheid

(karakter, temperament)

Levensstijl

Fysieke omgev.

Geluid, Privacy

Licht

Ruimte, Kleur

Hulpmiddelen

Psych./medisch

Psychische stoornis

Copingstijl

Lichamelijk

Medische diagnose

Beperkingen, Syndroom.

Ongemakken

Slapen, Dieet

Sensomotorisch, 

Medicatie

Sociale omgev.

Medecliënten 

Personeel

Anderen







Sessie 2: 

stap 3 t/m 6 van het stappenplan

		Stap 3: multidisciplinair samenbrengen

		Stap 4: begrijpen van probleemgedrag

		Stap 5: doel bepalen

		Stap 6: interventies



Doelen van sessie 2

		Elkaar (multidisciplinair) vertellen welke factoren mogelijk het PG bepalen.

		Beeldvorming: waarom ‘heeft’ de cliënt probleemgedrag?

		Zoeken naar aangrijpingspunten (doelen)

		Bedenken van interventies









Multidisciplinair in kaart brengen

		Elke discipline presenteert hun bevindingen.

		Maak een onderscheid tussen wat geconstateerd is en welke betekenis (oorzaak, gevolg, verergeren, verminderen) daaraan gegeven wordt.

		Vraag om verduidelijking.

		Noteer de belangrijkste factoren op een flip-over.

		









Begrijpen van probleemgedrag

		De genoemde factoren vormen de puzzelstukjes.

		Maak nu de puzzel. 









Doel & interventies

		Welke factoren spelen een centrale rol in het ontstaan of het in stand houden van het probleem?

		Welke factoren zijn beïnvloedbaar?

		Wat methoden om het probleem te beïnvloeden:  de interventies?

		Welk resultaat verwacht je daarvan?

		Hoe haalbaar is de interventie, is het uitvoerbaar?









Kiezen van interventies








Lessenpakket Omgaan met probleemgedrag

Hand-out 6: Samenvatting stappenplan

		Samenvatting Stappenplan Probleemgedrag



		Omschrijving probleem (en concreet gedrag)



		Toelichting

		Beschrijf hier het probleemgedrag dat je denkt te gaan meten zo concreet mogelijk. Houdt er rekening mee dat de observatoren (begeleiding, verzorgenden) het gedrag moeten kunnen waarnemen en snel kunnen beslissen of ze het moeten ‘tellen’. Vermeld – indien nuttig – ook uitsluitingen: wat tellen we (hier) niet.



		[ noteer hier de omschrijving van het probleem ]





		Doel interventie



		Toelichting

		Geef aan wat met de interventie wordt beoogd



		Doel

		0 gedragsprobleem verdwijnt

0 gedragsprobleem vermindert

0 acceptatie gedrag(sprobleem)

0 voorkomen van gedragsprobleem



		Mogelijke verklaring van gedrag (begrijpen)



		Toelichting

		Beschrijf hier kort hoe men het probleemgedrag ‘begrijpt’. Wat is de achterliggende verklaring van het ontstaan en/of voortduren van het probleemgedrag? Dit was het onderwerp van sessie 2.



		[ noteer hier de ‘verklaring’ van het probleem ]





		Interventies



		Toelichting

		Beschrijf hier welke interventies zijn gekozen (sessie 2) en werkzaam bleken (sessie 3). 



		Interventie

		Wie voert uit?                                                         Wie controleert?
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Hand-out 9: Voorbereiden Meten probleemgedrag

Vervang de blauwe tekst met eigen gegevens.

		Voorbereiding meting van probleemgedrag door gedragskundige



		Doelgedrag



		Toelichting

		Beschrijf hier het probleemgedrag dat je denkt te gaan meten zo concreet mogelijk. Houdt er rekening mee dat de observatoren (begeleiding, verzorgenden) het gedrag moeten kunnen waarnemen en snel kunnen beslissen of ze het moeten ‘tellen’. Vermeld – indien nuttig – ook uitsluitingen: wat tellen we (hier) niet?



		Afweer van de verzorging met fysieke uitingen. Zoals: verzorgenden beetpakken, slaan



		Frequentie, duur en intensiteit



		Toelichting

		Om een geschikte meetmethode en een geschikt meetinterval te kunnen kiezen, is het belangrijk om vooraf een indruk te hebben van de frequentie, duur en intensiteit van het probleemgedrag



		Frequentie (ongeveer)

		3-5 keer per week



		Duur (ongeveer)

		Kort, het gaat om één keer slaan



		Intensiteit

		Matig, verzorgenden schrikken behoorlijk, maar geen (blijvend) letsel



		Keuze van de meetmethode



		Toelichting

		· Frequentiemeting is geschikt voor makkelijk te tellen probleemgedrag

· Ja/nee meting is geschikt voor moeilijk te tellen probleemgedrag

· Scoremeting is geschikt als de intensiteit of duur van het probleemgedrag belangrijk is én deze gecategoriseerd kunnen worden (bijvoorbeeld op een 5-puntsschaal).



		Meest geschikte meting

		







		Indien scoremeting:

1: beschrijving score 1 (minst langdurig/intensief) 

2: beschrijving score 2

3: beschrijving score 3

4: beschrijving score 4

5: beschrijving score 5 (meest langdurig/intensief)



		Keuze van het meetinterval



		Toelichting

		Met het meetinterval moet de balans gezocht worden tussen praktische uitvoerbaarheid (het registreren moet het gewone handelen niet onmogelijk maken) en voldoende rijke informatie (niet te weinig tellen, waardoor geen verschillen tussen metingen ontstaan)



		Meetinterval

		Dagelijks (maandag t/m vrijdag) tussen 8.00 en 17.00 uur (tijdens de ‘dagdienst’). Alle incidenten moeten geteld worden



		Keuze van het meetmoment/meetsituatie



		Toelichting

		Als het probleemgedrag (vrijwel) alleen op bepaalde momenten voorkomt of in bepaalde situaties, kan overwogen worden om alleen op die momenten/in die situaties te meten



		Meetmoment/ meetsituatie

		Als de cliënt verzorgd wordt



		Keuze observatoren



		Toelichting

		Wie worden geacht het probleemgedrag waar te nemen en te registreren? Deze personen moeten hier uiteraard van op de hoogte zijn en goed (volgens bovenstaande keuzes) geïnstrueerd te worden



		Observatoren

		De begeleiding (allemaal) van de dagdienst



		Hoe worden metingen geregistreerd



		Toelichting

		Als een observator het probleemgedrag signaleert, wat moet hij/zij dan concreet doen?



		Registreren

		Als probleemgedrag zich voordoet, plakt de begeleider/verzorgende en gele sticker (‘geeltje’) op het observatieschema. Aan het eind van de week (vrijdagmiddag) vat de gedragskundige de resultaten samen in ‘het’ Excelbestand. Het observatieschema wordt weer leeggemaakt voor de volgende week.



		Meetperiode



		Toelichting

		De metingen moeten gedurende een afgesproken periode worden bijgehouden. Deze periode moet niet te lang zijn, omdat meetmotivatie zal afnemen. De periode moet echter ook niet te kort zijn, omdat de interventies mogelijk tijd nodig hebben om tot resultaten te leiden



		Meet periode

		8 weken. 



		Valkuilen



		Toelichting

		Welke gevaren zijn er die de betrouwbaarheid van de metingen kunnen ondermijnen? Geef aan hoe daar mee om te gaan.



		Mogelijke valkuilen, problemen

		Invalkrachten, zijn mogelijk niet op de hoogte van meetafspraken. Bij invalkrachten wordt niet gemeten. Weekscores corrigeren we voor de dagen dat er een invalkracht was. De totale meetperiode wordt evenredig verlengd. 
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Sessie 1: Introductie 


Het doel van deze eerste sessie is om de volgende onderdelen te introduceren bij het 


team van verzorgenden/begeleiders. 


• Wat is probleemgedrag? 


• Waarom is een multidisciplinaire aanpak van probleemgedrag de beste manier? 


• Methodisch werken: het stappenplan. 


Aan het einde van de sessie maakt u afspraken over het vervolg rondom een specifieke 


cliënt bij wie sprake is van probleemgedrag. Die afspraken hebben betrekking op de 


eerste en de tweede stap uit het stappenplan en gaan onder meer over wie welke 


informatie verzamelt over de probleemsituatie van de cliënt. 
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Aanwijzingen voor de trainer 


Hieronder staan de verschillende onderdelen van de eerste sessie beschreven. Dit begint 


met een (voorbeeld) tijdschema, die de sessie in één oogopslag weergeeft. Vervolgens 


lichten we per onderdeel toe hoe dat onderdeel inhoudelijk en procesmatig kan worden 


ingevuld. 
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Programma (voorbeeld tijdschema) 


Het onderstaande tijdschema geeft een indicatie van de duur van de onderdelen. 


Wanneer sprake is van een andere begintijd dan 9.00 uur, pas dan de tijden in de tabel 


aan. Gebruik daarvoor hand-out1 in het bijgevoegde lesmateriaal. 


 


 


 


Tijd Duur Onderdeel  


09.00 uur 15 min. Bekijken beeldmateriaal (DVD) 


09.15 uur  5 min. Doelstellingen van sessie 1 


09.20 uur 15 min. Wat is probleemgedrag 


09.35 uur 20 min. Multidisciplinaire aanpak 


09.55 uur 35 min. Methodisch werken: het stappenplan 


 


10.30 uur 


  


Pauze 


10.45 uur 20 min. Stap 1. De voorbereiding: afspraken maken 


11.05 uur 20 min. Stap 2. De probleemsituatie in kaart brengen: 


informatie verzamelen 


OPTIONEEL (in deze les): 


11.25 uur 15 min. Meten 
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Bekijken beeldmateriaal (DVD) 


Benodigde tijd 10 minuten 


Lesmethode Presentatie 


Aanwijzingen 


� Leg uit dat de DVD fragmenten laten zien hoe methodisch omgaan met 


probleemgedrag er in de praktijk kan uitzien. Geef ook aan dat de onderdelen die de 


DVD laat zien in de komende vier lessen verder uitgediept zullen worden. 


� Speel de DVD af. 


� Vraag reacties na afloop. Zorg ervoor dat naar aanleiding van het beeldmateriaal 


duidelijk is dat: 


- goed ‘omgaan met probleemgedrag’ een zorgvuldige, methodische werkwijze 


vraagt; 


- goed ‘omgaan met probleemgedrag’ de inzet van verschillende disciplines 


vereist; 


- goed ‘omgaan met probleemgedrag’ een cyclisch karakter heeft: je checkt of 


de interventies effect hebben. 


� Maak de presentatie niet te gedetailleerd. Alle onderdelen komen later meer in detail 


aan de orde. 
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Doelstellingen van sessie 1 


Benodigde tijd 10 minuten 


Lesmethode Discussie 


Aanwijzingen 


� Leg aan de groep uit dat het doel van deze groepsbijeenkomsten is te leren hoe je 


beter om kunt gaan met cliënten met probleemgedrag. ‘Leren’ heeft hier twee kanten. 


Enerzijds wordt tijdens deze bijeenkomsten gefocust op WETEN: om beter om te 


gaan met probleemgedrag is het nodig om te weten hoe probleemgedrag kan 


ontstaan, hoe het kan worden aangepakt, wat valkuilen zijn, etc. Ten tweede zal de 


nadruk liggen op DOEN: de theorie zal bij één cliënt in praktijk gebracht worden. 


Tijdens de vier sessies zal dit worden voorbereid en geëvalueerd. Licht de 


onderwerpen van de vier bijeenkomsten toe. 


Gebruik Dia 2 en 3 voor sessie 1 


� Leg aan de groep uit dat sessie 1 (deze sessie) is gericht op de achtergrond van het 


omgaan met probleemgedrag: wat is het, de multidisciplinaire aanpak en methodisch 


werken. Daarna wordt de eerste stap met cliënt X gezet. Maak duidelijk dat deze 


sessies niet alleen bedoeld zijn om informatie te geven over probleemgedrag en hoe 


daar mee om te gaan, maar ook dat dit met een concrete cliënt
4
 wordt uitgevoerd. 


 Gebruik Dia 4 voor sessie 1 


� Vraag of dit duidelijk is en of er nog andere behoeften in de groep leven. Geef aan of 


u daaraan tegemoet wilt/kunt komen 


                                                      


4
Als voorafgaand aan deze eerste sessie al duidelijk is met welke cliënt het stappenplan zal worden doorlopen, 


verwijs dan uiteraard naar die concrete cliënt. 
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Wat is probleemgedrag? 


Benodigde tijd 15 minuten 


Lesmethode Brainstorm 


 


Aanwijzingen 


� Vraag deelnemers aan te geven wat probleemgedrag is en vraag daarbij om 


voorbeelden. Noteer de antwoorden op een flip-over. Zorg dat in de brainstorm 


voorbeelden genoemd worden van probleemgedrag waar: 


- de omgeving last van heeft; 


- de persoon last van heeft. 


� Geef de definitie van probleemgedrag en bespreek die met de groep. Zorg dat 


uiteindelijk duidelijk is dat probleemgedrag: 


- bijna nooit op zichzelf staat: er is altijd sprake van een context; 


- vaak bedoeld is als 'communicatie'. De persoon geeft als het ware aan dat 


het niet goed gaat; 


- ook geïnternaliseerd kan worden. Dan heeft niet altijd iemand anders er last 


van, maar de persoon is wel diep ongelukkig (depressie, teruggetrokken, 


zelfverwonding). 


 Gebruik Dia 5 voor sessie 1 
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Multidisciplinaire aanpak 


Benodigde tijd 20 minuten 


Lesmethode Brainstorm 


 


Aanwijzingen 


� Geef aan dat de vraag “Waarom is er probleemgedrag?” eigenlijk belangrijker is dan 


de vraag “Wat is probleemgedrag?” De vraag waarom kan namelijk aanwijzingen 


opleveren om het probleemgedrag aan te pakken. Je vraagt immers naar oorzaken of 


naar factoren die de situatie in stand houden of verergeren. Op die factoren kun je 


interventies richten. 


� OPTIONEEL: presenteer het verhaal van een casus, waarbij u veel ingrediënten 


visueel kan presenteren. 


 Gebruik Dia 6 voor sessie 1 


� Licht toe dat in het verleden naar probleemgedrag werd gekeken vanuit een specifiek 


perspectief: als er problemen waren, was dat het gevolg van lichamelijke oorzaken. 


Met andere woorden: probleemgedrag was vooral het gevolg van een biologische of 


lichamelijke ziekte of afwijking. Vraag aan de deelnemers wat de risico's zijn van zo'n 


benadering. Zorg dat de volgende aspecten in de antwoorden naar voren komen. 


- Je kijkt mogelijk alleen naar symptomen met als gevolg symptoombestrijding. 


- Je kijkt niet naar de persoon als geheel. 


- Je kijkt niet naar aspecten in de omgeving die aan het probleem kunnen 


bijdragen. 


- Je kijkt niet naar de geschiedenis, gewoonten, persoonlijkheid van het 


individu. 


- Er wordt vooral naar medicijnen gekeken als oplossing, terwijl de 


bijwerkingen van medicatie (vooral psychofarmaca) een negatieve invloed op 


de kwaliteit van leven hebben
5
.  


� Leg aan de groep uit dat probleemgedrag tegenwoordig meer gezien wordt als het 


gevolg van een breed scala aan factoren. Dit zag je ook in de casus. Het was niet 


alleen de hersenbeschadiging die de woede-uitbarstingen van dhr. Van Vliet 


veroorzaakte, maar ook zijn slaap-waakritme, de manier waarop hij wakker gemaakt 


werden zijn persoonlijkheidsstijl en de voorkeuren die hij ontwikkeld had als (oud) 


politieman. Sommigen noemen dit het bio-psycho-sociaal model. Het komt er op neer 


                                                      


5
 Psychofarmaca kunnen noodzakelijk zijn voor een delier, psychotische stoornissen, 


angst en depressie. Psychofarmaca voor probleemgedrag bij dementie zijn beperkt 


werkzaam en dienen zoveel mogelijk vermeden te worden. 
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dat er meer 'holistisch' naar iemand wordt gekeken. Dat betekent dat naast 


lichamelijke en biologische oorzaken van probleemgedrag ook wordt gekeken naar 


de omgeving, naar psychologische kenmerken van de persoon en naar sociale 


aspecten (zoals relaties en contacten met anderen). Bedenk dat met dit plaatje de 


factoren worden geordend. De werkelijkheid is echter vaak nog complexer en heeft 


nog meer causale relaties. 


 Gebruik Dia 7 voor sessie 1 


� Maak duidelijk dat de verschillende factoren die van invloed zijn op probleemgedrag 


onderzocht moeten worden door mensen die daar verstand van hebben. Omdat de 


factoren verschillende domeinen betreffen (niet alleen medisch- biologisch), moeten 


meerdere mensen betrokken worden. Laat Dia 7 (factoren) zien en vraag de groep 


- welke personen/disciplines in hun organisatie er aan moeten mee werken; 


- welke domeinen deze personen in kaart (kunnen) brengen; 


- welke domeinen dan mogelijk 'gemist' worden. 


Gebruik Dia 8 voor sessie 1 
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Methodisch werken: het stappenplan 


Benodigde tijd 35 minuten 


Lesmethode Brainstorm 


 


Aanwijzingen 


� Licht toe dat een van de grootste risico's bij het omgaan met probleemgedrag is dat 


al een oplossing wordt gekozen voordat duidelijk is wat de oorzaak van het probleem 


is. informeer bij de deelnemers of zij daarvan risico's en voorbeelden zien. Zorg dat 


de volgende onderdelen worden genoemd: 


- Oplossingen die niet werken, met als gevolg meer frustratie bij medewerkers 


en bij individu. 


- Oplossingen die nadelig kunnen zijn voor het individu, zoals medicatie die 


(bijvoorbeeld) versuft. 


- Tijdverspilling en demotivatie. 


Gebruik Dia 9 voor sessie 1 


� Geef aan dat er een manier is om te voorkomen dat te snel naar oplossingen wordt 


gegrepen (voordat duidelijk is wat er aan de hand is). Die manier is methodisch 


werken, waarin de volgende elementen zijn verwerkt:  


- In kaart brengen van het probleem. 


- Begrijpen/verklaren van het probleem en het kiezen van 


interventies/oplossingen. 


- Het uitvoeren van de interventies/oplossingen. 


- Evalueren of de oplossing heeft gewerkt. 


  


 Licht ook het cyclische karakter van deze aanpak toe.  


Gebruik Dia 10 voor sessie 1 


� Loop het stappenplan vervolgens stap voor stap door en besteed aandacht aan de 


afzonderlijke stappen. 


Gebruik Dia 11 t/m 21 voor sessie 1 met de onderstaande instructie. 
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Het Stappenplan 


Hieronder lichten we het stappenplan per stap kort toe. Verderop in de sessie wordt 


uitgebreider bij iedere stap stilgestaan. Belangrijk is om op dit moment over te brengen 


wat de stappen globaal inhouden én dat het belangrijk is om de stappen 


achtereenvolgens én allemaal te zetten. 


Stap 1. De voorbereiding 


Een goede voorbereiding is belangrijk zodat (1) vanaf het begin duidelijk is waarom met 


deze cliënt het stappenplan wordt doorlopen (2) een goede en concrete planning wordt 


gemaakt van wie en wanneer welke activiteiten moet doen. 


Gebruik Dia 12 voor sessie 1 


Stap 2. De probleemsituatie in kaart brengen 


Naarmate een probleem ingewikkelder of hardnekkiger is, is het belangrijk om het eerst 


goed in kaart te brengen. Dat begint in de praktijk bij het team van begeleiders of 


verzorgenden. Daarbij wordt gekeken naar de cliënt zelf (opvallende medische of 


persoonlijke problemen) en de omgeving (In welke situatie komt het probleem voor, wie is 


daarbij betrokken?  Maar ook: in welke situatie gaat het wel goed?). Hier wordt een start 


gemaakt met het verzamelen van de puzzelstukjes, waarbij de probleemsituatie de 


puzzel is. Op basis van deze stap bekijkt het team welke andere onderzoeken of 


observaties noodzakelijk zijn om een goed beeld te krijgen van de probleemsituatie. 


Gebruik Dia 13 en 14 voor sessie 1 


Stap 3. Probleemsituatie multidisciplinair in kaart brengen 


Omdat een situatie uit veel verschillende elementen bestaat, is het belangrijk om de juiste 


disciplines daar bij te betrekken. Voor lichamelijke zaken is vaak een arts nodig, voor 


psychologische zaken een gedragskundige en om de invloed van de (sociale en fysieke) 


omgeving goed in kaart te brengen kan worden geleund op de begeleiding/verzorgenden 


en op een gedragskundige.  


Bij sommige cliënten is al snel duidelijk dat specifiekere disciplines ook een essentiële 


bijdrage kunnen leveren. Als het gaat om iemand met ernstige motorische beperkingen is 


het goed om het probleem ook in kaart te laten brengen door een ergo- of fysiotherapeut.  


Gebruik Dia 15 voor sessie 1 


Stap 4. Het begrijpen van het gedrag 


Een centrale gedachte in het model van het stappenplan is dat het voor het kiezen van 


een interventie noodzakelijk is om te begrijpen hoe de probleemsituatie in elkaar steekt. 
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Pas wanneer je weet welke oorzaken en in standhoudende factoren meespelen, heb je 


de mogelijkheid om een effectieve interventie te kiezen. Daarom heeft 'het begrijpen van 


probleemgedrag' zo'n centrale positie in het stappenplan. 


Gebruik Dia 16 voor sessie 1 


Stap 5. Wat wil je bereiken? 


In probleemsituaties bestaan vaak meerdere mogelijkheden tot verbetering. Idealiter 


verdwijnt het probleemgedrag (de probleemsituatie) helemaal. Maar dat is niet altijd 


haalbaar. Soms moet overwogen worden of gestreefd moet worden naar een 


verminderde frequentie of naar minder ernstig (verstorend) probleemgedrag. Soms zult u 


op onderdelen van het gedrag focussen, soms op specifieke situaties waarin het gedrag 


voorkomt. Hoe scherper het doel, des te specifieker kunnen de interventies zijn. 


Gebruik Dia 17 voor sessie 1 


Stap 6. Bedenk wat je gaat doen  


Stap 4 (begrijpen) en stap 5 (doelen) geven richting aan welke interventies gekozen 


moeten worden. De interventies volgen dus logisch uit het beeld van het probleem (het 


begrijpen) en er mag verwacht worden dat de interventies leiden tot de gestelde doelen. 


Bij deze stap is het daarom belangrijk dat – onafhankelijk van wie de interventie(s) 


precies bedacht heeft/hebben – degenen die bij stap 4 en 5 betrokken waren, ook 


betrokken zijn bij het kiezen van de interventies. 


Gebruik Dia 18 voor sessie 1 


Stap 7. Voer de afspraken uit  


Voor het team, maar ook voor anderen, is het belangrijk dat de interventies concreet 


vertaald worden in gedrag van betrokkenen. Hoe moet je concreet handelen in het 


algemeen of in specifieke probleemsituaties? De overdracht van hoe gehandeld moet 


worden is uiteraard belangrijk. Iedereen van wie iets wordt verwacht, moet natuurlijk 


geïnformeerd worden. 


Gebruik Dia 19 voor sessie 1 
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Stap 8. Bekijken van de resultaten  


Systematisch/methodisch werken staat of valt met terugkoppeling van de resultaten. De 


belangrijkste vraag is immers of de interventie die uitgevoerd wordt effect heeft gehad. 


Daarbij kan het belangrijk zijn om de resultaten te objectiveren, dat wil zeggen dat u de 


resultaten meet en afzet tegen vooraf geformuleerde verwachtingen. 


Gebruik Dia 20 voor sessie 1 


Stap 9. Trek conclusies 


Op basis van de resultaten worden conclusies getrokken. Die conclusie kunnen 


verschillende vormen aannemen, variërend van 'het is gelukt, we zijn klaar en we weten 


hoe we de resultaten kunnen vasthouden' tot aan 'het heeft niet gewerkt en we moeten 


nog eens beoordelen of we de probleemsituatie wel goed hebben begrepen (of 


beschreven). Op basis van de getrokken conclusies onderneemt u vervolgacties: 


afsluiten, doorgaan, terug naar een eerdere stap. 


Gebruik Dia 21 voor sessie 1 


Cyclisch karakter stappenplan 


Het hierboven beschreven stappenplan heeft een cyclisch karakter. Dit komt vooral tot 


uitdrukking in stap 9. Op basis van resultaten en conclusies kunt u besluiten een nieuwe 


cyclus in te zetten of de huidige aanpak te continueren. Onderstaand schema brengt dit 


in beeld. 


Gebruik Dia 22 voor sessie 1 
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Stap 1: Voorbereiding: afspraken maken 


Benodigde tijd 20 minuten 


Lesmethode Discussie 


Aanwijzingen 


� Leg nogmaals uit dat deze lessenmodule niet alleen gericht is op WETEN, maar 


vooral ook op DOEN. Alle ingrediënten van het stappenplan worden dus ook 


uitgevoerd met een concrete cliënt met probleemgedrag. 


Gebruik Dia 12 voor sessie 1 (voorbereiding) 


� Keuze cliënt. We geven hier enkele overwegingen mee om de keuze op te baseren. 


Bespreek met de groep in hoeverre deze overwegingen belangrijk én 


onderscheidend zijn. Vraag vervolgens welke concrete cliënt in aanmerking komt. 


- AANHOUDEND: het probleemgedrag komt al lang voor en blijkt hardnekkig 


aanwezig te blijven. 


- FREQUENTIE: het probleemgedrag komt veelvuldig voor. 


- ERNST: het probleemgedrag is ernstig in de zin dat de cliënt er onder lijdt. 


Ook de omgeving (andere cliënten, professionele staf) kunnen ernstige 


gevolgen ondervinden van probleemgedrag. 


- Wanneer u deze module voor het eerst doorloopt met een team, is het 


waarschijnlijk verstandig om niet met de 'moeilijkste' probleemsituatie te 


beginnen. Dat vergroot de kans op succes en dus op positieve 


leerervaringen. Met 'moeilijk' bedoelen we in dit geval dat het 


probleemgedrag aanhoudend aanwezig is, zeer frequent én met ernstige 


gevolgen. 


- Maak de keuze om één cliënt tijdens de sessies centraal te stellen.  


� Betrokkenen. Er zijn veel mensen die met een individuele cliënt te maken hebben. 


Doordat zij de cliënt meemaken, hebben zij informatie over mogelijke oorzaken én 


kunnen zij belangrijk zijn in de keuze van de interventies. Overweeg wie van hen in 


deze sessie betrokken moet worden.  


Daarnaast is het wellicht belangrijk om anderen erbij te betrekken. Wanneer er op 


voorhand al vermoedens zijn dat bepaalde aspecten een belangrijke rol spelen in het 


ontstaan van probleemgedrag, kunnen bepaalde deskundigen al vroeg in het traject 


worden betrokken. Overweeg de volgende voorbeelden met de groep. 


- Zijn er aanwijzingen dat het probleemgedrag te maken heeft met cognitieve 


achteruitgang? Zo ja, betrek er dan een specialist ouderengeneeskunde of 


een neuropsycholoog bij. 


- Zijn er aanwijzingen dat het probleemgedrag te maken heeft met motorische 


problemen? Zo ja, betrek er dan een fysiotherapeut of ergotherapeut bij. 


- Zijn er aanwijzingen dat het probleemgedrag te maken heeft met psychische 


problemen? Zo ja, betrek er dan een psycholoog of psychiater bij. 
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- Zijn er aanwijzingen dat het probleemgedrag te maken heeft met fysieke of 


somatische problemen? Zo ja, betrek er dan een specialist 


ouderengeneeskunde of een Arts Verstandelijk Gehandicapten(AVG) bij. 


� Afspraken. Het goed doorlopen van het stappenplan staat of valt met een 


gedisciplineerde uitvoering er van. In hand-out 2 staat een schema (zie ook 


hieronder) met wat er moet gebeuren. De onderdelen kunnen worden aangevuld met 


specifieke onderdelen voor de gekozen cliënt. Geef per onderdeel aan WIE dat 


onderdeel uitvoert. Ook is per onderdeel een deadline aangegeven. Het plannen van 


afspraken is vaak een praktisch probleem. Doe dat zo vroeg mogelijk in het proces, 


want dat voorkomt dat een gedragsprobleem langer blijft bestaan dan nodig is. 


Wat Wie Wanneer 


PLANNING VOORAF   


Overleg en sessies plannen met 
betrokkenen 


  


Ruimtes reserveren 
  


Materiaal maken, reserveren (beamer, 
bijvoorbeeld) 


  


Cliënt informeren, betrekken (als cliënt 
gekozen is) 


  


Familie informeren, betrekken (als cliënt 
gekozen is) 


  


Stukken (bijv. presentaties) bij agenda 
verzamelen voor overleggen 


  


STURING EN ONDERSTEUNING   


Vastleggen en zo nodig verspreiden 
afspraken 


  


'Toezicht' op uitvoering afspraken 
  


Inhoudelijk ondersteunen van de 
activiteiten tussen sessies 


  


Aanspreken op uitvoeren interventies 
  


'Toezicht' en ondersteuning bij het meten 
van resultaten 


  


 







 


Sessie 1: Introductie 


Zorg zelf voor Beter – Lesmodule stappenplan probleemgedrag Pagina 29 


 


Stap 2: De probleemsituatie in kaart brengen: informatie 


verzamelen 


Benodigde tijd 20 minuten 


Lesmethode Discussie en afspraken 


 


Aanwijzingen 


� Maak duidelijk dat het in deze stap gaat om het in kaart brengen van het probleem. 


Het gaat nog niet om het verklaren of begrijpen waarom het probleem is ontstaan of 


in stand gehouden wordt. Natuurlijk is het zo dat in je achterhoofd altijd hypothesen 


zitten over het ontstaan van het probleem. Die kunnen ook richting geven aan je 


zoektocht naar factoren die van invloed zijn. Maar daarnaast gaat het er vooral om 


dat je die zoektocht niet beperkt tot één idee dat je vooraf hebt. 


� Bespreek welke aspecten van de cliënt of de omgeving in kaart gebracht moeten 


worden. Wellicht zijn hiervoor instrumenten in uw eigen organisatie aanwezig, zoals 


het SAMPC model. Dat is hier goed bruikbaar. Ook bijlage 2 / hand-out 3 zijn hier 


nuttige hulpmiddelen. 


Spreek af wie dat doet en wanneer het gebeurd moet zijn (bijvoorbeeld zoals in 


onderstaande tabel). Spreek tot slot af aan wie de resultaten worden toegestuurd.  


Voorbeeldschema dat kan helpen bij het in kaart brengen van de probleemsituatie 


Onderzoek Doen? Wat te doen? Wie ?


Omgeving


Sociale omgeving ja / nee (bijvoorbeeld een ABC-analyse of 


observatie)


Fysieke omgeving ja / nee (bijvoorbeeld in kaart brengen 


fysieke aspecten huiskamer, zie 


ook lijst…)


Dagbesteding ja / nee


Persoon


Medische factoren ja / nee Mogelijke medische condities die 


PG veroorzaken of in stand 


houden?


Arts


Persoonlijkheid ja / nee


Psychologische factoren ja / nee Is mogelijk sprake van 


onderliggende psychische 


problematiek?


Psycholoog
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Meten 


Benodigde tijd 15 minuten 


Lesmethode Instructie 


Keuze vooraf! 


Dit onderdeel van de sessie vergt zorgvuldige voorbereiding door de cursusleider/trainer 


(zie ook aanwijzingen). Daarvoor moet bekend zijn om welke cliënt het in de sessies 


gaat. Bovendien moet bekend zijn welk probleemgedrag gemeten gaat worden. Wellicht 


is dit nog niet bekend als deze eerste sessie wordt gegeven. Als dat zo is, kan dit 


onderdeel (meten) niet worden doorlopen. Het is echter wel belangrijk dat voorafgaand 


aan sessie 2 dit onderdeel van deze sessie wordt uitgevoerd. Dat betekent dus dat 


tussen sessie 1 en 2 de cursusleider (of de gedragskundige) de voorbereiding van dit 


onderdeel uitvoert en de instructie aan het team geeft, zoals hieronder beschreven).  


Aanwijzingen 


Neem voorafgaand aan dit onderdeel Bijlage 1 door. Hier leggen we uit welke keuzes er 


gemaakt moeten worden, voorafgaand aan deze sessie. Afhankelijk van die keuzes, kan 


het onderstaande concreet worden ingevuld. 


� Geef aan dat het doel van deze sessie is duidelijk te maken waarom en hoe gemeten 


gaat worden bij een concrete cliënt. 


Gebruik Dia 2 voor sessie meten 


� Vraag aan de groep of zij redenen weten te bedenken waarom je zou moeten meten 


of er verandering optreedt in het probleemgedrag. Mogelijke redenen die genoemd 


kunnen worden zijn: 


- je krijgt zo feedback of de interventie die je toepast effect sorteert; 


- je moet aan anderen laten zien dat de interventie werkt; 


- je moet niet alleen maar afgaan op je gevoel. 


Gebruik Dia 3 voor sessie meten 


� Vraag aan de groep waar je op moet letten als je gaat meten. Wat zijn belangrijke 


afspraken die je over het meten moet maken? Mogelijke antwoorden zijn: 


- je moet precies afspreken wat je – bij een bepaalde cliënt – onder 


probleemgedrag verstaat: 


� Aard van het probleemgedrag (gillen, roepen, schoppen, slaan, etc.) 


� Frequentie. 


� Duur. 


� Ernst of intensiteit. 


- je moet afspreken wanneer je probleemgedrag ‘meetelt’: tijdstip op de dag; 


- je moet afspreken in welke situatie je het probleemgedrag meet; 


- je moet afspreken wie het probleemgedrag meet; 
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- je moet afspreken hoe je het probleemgedrag registreert; 


- je moet afspreken hoe vaak je het probleemgedrag meet: nulmeting en 


herhalingsmetingen. 


Geef aan dat deze elementen terugkomen 


� Bespreek het voorstel voor het meten van het concrete probleemgedrag. Probeer 


gezamenlijk tot een nauwkeurige omschrijving te komen van wat wel en wat niet 


wordt verstaan onder het probleemgedrag van deze cliënt. 


Gebruik Dia 4 voor sessie meten 


� Geef een instructie over wat, hoe en wanneer gemeten wordt en wie de meting 


moeten uitvoeren. 


Gebruik Dia 5–6 óf 7–8 óf 9–10 voor sessie meten 


Bespreek en bepaal gezamenlijk de volgende punten: 


- Wanneer wordt het probleemgedrag gemeten? 


� Dag (in de week) 


� Tijd / moment (op de meetdag) 


� Periode. Lang genoeg voor resultaat. 


- Wie? 


- Hoe? Praktische stappen om tot stickeren, tellen, scoring, etc. te komen. 
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Lesmateriaal 


 


In het bijgevoegde materiaal is het volgende lesmateriaal te vinden dat hoort bij sessie 1 


van de lessenmodule. 


� PowerPointpresentatie voor sessie 1 (1 t/m 22) 


� PowerPointpresentatie voor sessie Meten (1 t/m 10) 


� Hand-out 1: Uitnodiging sessie 1, inclusief een tijdschema 


� Hand-out 2: Afspraken maken 


� Hand-out 3: Checklist factoren probleemgedrag 
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Sessie 4: Afsluiten 


Tijdens de voorgaande sessies is er veel aandacht geweest voor de werkwijze en de 


gemaakte afspraken. Na afloop van een traject bestaat de kans dat de aandacht 


verdwijnt en dat medewerkers in hun ‘oude’ werkwijze vervallen. Als ze echter 


enthousiast zijn over de verbetering zal de positieve houding makkelijker blijven en wordt 


het ‘nieuwe’ werken de norm. Toch is het van belang om regelmatig aandacht te blijven 


besteden aan het onderwerp en de nieuwe werkwijze onderdeel van de ‘gewone’ 


werkprocessen te laten zijn. Het doel van deze vierde sessie is om de geleerde 


methodiek van het stappenplan te borgen. 


In de eerste drie sessies ging het bij het werken met het stappenplan vooral om het 


gedrag van een specifieke cliënt en de interactie met het team. Bij deze sessie gaat het 


erom hoe u de methodiek van het werken met het stappenplan zelf kunt vasthouden. We 


staan stil bij de vraag wat er nodig is om deze manier van werken vast te houden bij 


volgende cliënten en gebruiken hierbij de resultaten van de opdracht van de vorige 


sessie. 
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Aanwijzingen voor de trainer 


Hieronder staan de verschillende onderdelen van de vierde sessie beschreven. Dit begint 


met een (voorbeeld)tijdschema dat de sessie in één oogopslag weergeeft. Vervolgens 


lichten we per onderdeel toe hoe dat onderdeel inhoudelijk en procesmatig kan worden 


ingevuld. 







 


Sessie 4: Afsluiten 


Zorg zelf voor Beter – Lesmodule stappenplan probleemgedrag Pagina 51 


 


Programma (voorbeeld  tijdschema) 


Het onderstaande tijdschema geeft een indicatie van de duur van de onderdelen. Bij 


andere begintijden dan 9.00 uur past u de tijden in de tabel uiteraard aan. Hiervoor kunt u 


hand-out 7 gebruiken. 


 


Tijd Duur Onderdeel  


09.00 uur 5 min. Doelstellingen 
 


09.05 uur 45 min. Presentatie Plan van Aanpak & discussie 
 


10.50 uur 10 min. Afsluiting 
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Doelstellingen 


Benodigde tijd 5 minuten 


Lesmethode Presentatie  


 


Aanwijzingen 


� Herinner de groep aan het doel van de vier sessies: meer inzicht te krijgen in wat 


probleemgedrag nu eigenlijk is, hoe het ontstaat en hoe je ermee om kunt gaan.  


� Vorige keren is stilgestaan bij de introductie en het gebruik van het stappenplan bij 


één cliënt. Deze sessie is bedoeld om helder te krijgen hoe we de systematiek van 


werken met het stappenplan kunnen vasthouden en hierover concrete afspraken te 


maken. 







 


Sessie 4: Afsluiten 


Zorg zelf voor Beter – Lesmodule stappenplan probleemgedrag Pagina 53 


 


Presentatie Plan van aanpak 


Benodigde tijd 45 minuten 


Lesmethode Presentatie en discussie 


 


Aanwijzingen 


� Het verdient de voorkeur dat de leidinggevende zelf het Plan van Aanpak aan de 


groep presenteert. De docent is tijdens deze sessie vooral procesbegeleider.  


� Deel bij voorkeur een papieren versie uit zodat iedereen het rustig kan doornemen. 


Maak in overleg met de leidinggevende eventueel een PowerPointpresentatie van 


punten die extra benadrukt moeten worden. U kunt hierbij als hulpmiddel hand-out 8 


gebruiken. 


� Ga met de groep in discussie over de haalbaarheid en wenselijkheid van 


voorgestelde acties. Ontbreken er actiepunten? Laat iemand uit de groep de 


hoofdpunten uit de discussie noteren. 


� Maak concrete afspraken en leg deze vast. 
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Afsluiting 


Benodigde tijd 10 minuten 


Lesmethode Presentatie en discussie 


 


Aanwijzingen 


� Vat samen wat is bereikt, bijvoorbeeld met de volgende tekst. De afsluiting van de 


trainingsmodule is bereikt. In de eerste twee sessies ging het vooral over meer 


inzicht krijgen in wat probleemgedrag nu eigenlijk is, hoe het kan ontstaan en hoe je 


ermee om kunt gaan. In de derde sessie zijn de resultaten van deze werkwijze bij 


een cliënt besproken en zijn de ervaringen gedeeld. Op basis van deze evaluatie is 


een Plan van Aanpak gemaakt, met als doel de nieuwe werkwijze mogelijk te maken 


voor volgende cliënten. In de vierde sessie stond de bespreking van dit plan op de 


agenda en is met elkaar de centrale vraag besproken: Hoe implementeren we de 


methodiek van het stappenplan in de dagelijkse werkprocessen? En wat hebben we 


nodig om deze manier van werken vast te houden?  


� Herinner de groep aan het doel van de trainingsmodule en het verband tussen de 


verschillende sessies. 


� Er is een Plan van Aanpak geschreven en er zijn concrete afspraken gemaakt die 


kunnen helpen om het ‘nieuwe’ werken de standaard werkwijze te laten worden. Om 


te voorkomen dat de aandacht verdwijnt, medewerkers in hun ‘oude’ werkwijze 


vervallen en om te controleren of u op de goede weg bent met elkaar, zijn 


evaluatiemomenten nodig. Deze kunnen zowel klein (tijdens overdracht) of groot 


(multidisciplinair overleg) zijn. 


� Plan (een) evaluatiemoment(en) met elkaar. 


� Tot slot: bedank een ieder voor zijn/haar inzet! 
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Lesmateriaal 


 


Op de CD/Internet/DVD is het volgende lesmateriaal te vinden dat hoort bij sessie 4 van 


de lessenmodule. 


� Hand-out 7: Uitnodiging sessie 4, inclusief een tijdschema 


� Hand-out 8: Checklist vasthouden veranderingen
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Voorwoord 


In de afgelopen jaren hebben Vilans, kenniscentrum voor langdurende zorg, Het Centrum voor 


Consultatie en Expertise (CCE) en de Beroepsvereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde 


Verenso in het kader van Zorg voor Beter het verbetertraject Omgaan met probleemgedrag 


uitgevoerd. In totaal hebben we drie trajecten uitgevoerd, met ruim dertig teams uit de 


gehandicaptensector en de sector verpleging en verzorging. Zij hebben geleerd om aan de hand van 


een stappenplan meer methodisch te kijken en handelen wanneer zij geconfronteerd worden met 


cliënten die probleemgedrag vertonen waarop zij geen antwoord hebben. Dit stappenplan is onderdeel 


van de handreiking “Multidisciplinair werken aan Probleemgedrag” bij de Verenso-richtlijn 


Probleemgedrag. 


Op basis van de ervaringen die in het traject zijn opgedaan is een lessenmodule ontwikkeld, waarmee 


intramurale instellingen zelf aan de slag kunnen en problematische situaties met cliënten meer 


methodisch leren aan te pakken. De nadruk ligt op de systematische aanpak van probleemgedrag, 


voor inhoudelijke deskundigheid gaan we ervan uit dat deze in de instellingen zelf aanwezig is. Dit is 


de tekst van deze module. In deze module staan we eerst stil bij de vraag waarom werken aan 


‘probleemgedrag’ belangrijk is en vanuit welke kijk daarop de module is opgebouwd. Dit is het deel 


Theoretische achtergrond. Vervolgens beschrijven we de onderdelen van de module, die is 


opgebouwd uit vier sessies. 
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Theoretische achtergrond1 


Deze lessenmodule gaat uit van een bepaalde visie op probleemgedrag, het ontstaan 


daarvan en het adequaat omgaan daarmee. In deze theoretische achtergrond belichten 


we die visie.  


Inleiding 


Probleemgedrag komt regelmatig voor bij cliënten in de langdurige zorg. Denk 


bijvoorbeeld aan agitatie, claimend gedrag, agressie of apathie. Deze cliënten
2
 lijden 


vaak aan aandoeningen waarbij dergelijk gedrag een symptoom kan zijn. Typerend voor 


probleemgedrag is echter dat die altijd in een context plaatsvindt. Vaak is het de 


interactie tussen de cliënt en die context (omgeving) die leidt tot problemen. Een opname 


in een instelling stelt hoge eisen aan het aanpassingsvermogen van een cliënt. Veel 


probleemgedrag is afhankelijk van de situatie, de persoonlijkheidskenmerken van de 


cliënt zelf en de mensen om haar heen.  


Wat is de definitie van probleemgedrag?  


Probleemgedrag is eigenlijk niet onder één noemer te vangen. We kiezen voor de 


volgende definitie: alle gedrag van de cliënt dat deze cliënt en/of haar omgeving als 


moeilijk hanteerbaar ervaart. In deze omschrijving is duidelijk meegenomen dat 


probleemgedrag vaak een probleem is in relatie tot de omgeving van een cliënt. Een 


voorbeeld maakt dit heel duidelijk: als een cliënt vrij door (delen van) de instelling kan 


lopen zonder de weg kwijt te raken en niet in gevaar kan komen, is ‘zwerven’ geen 


probleemgedrag meer. 


Omgevingsfactoren zijn vaak medebepalend voor het ontstaan van probleemgedrag. 


Termen als ‘storend gedrag’ en ‘gedragsstoornissen’ leggen het probleem en de 


oorzaken eigenlijk uitsluitend bij de cliënt zelf neer. Wij gebruiken deze begrippen niet, 


omdat daarmee de invloed en rol van de omgeving uit beeld raakt. 


Probleemgedrag wordt vrijwel altijd veroorzaakt door meerdere factoren: 


- omgevingsfactoren; 


- lichamelijke factoren en medicijngebruik; 


- psychische factoren; 


- persoonlijke factoren. 


                                                      


1
Bron: Handreiking Multidisciplinair werken aan Probleemgedrag, Verenso 2008 


 


2
 In deze module gebruiken wij het woord cliënt, waar in de praktijk ook vaak de woorden bewoner en patiënt 


worden gebruikt. 
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Deze factoren werken we nader uit in Bijlage 2, Checklist factoren bij probleemgedrag. 


Deze checklist is een handig hulpmiddel bij de stappen 2,3 en 4 van het stappenplan. 


Is probleemgedrag te voorkomen? 


Enerzijds kunnen we deze vraag met ‘nee’ beantwoorden, omdat het probleemgedrag 


vaak juist de reden voor een opname in een instelling is. Probleemgedrag is dan inherent 


aan de ziekte en de belasting voor mantelzorgers is bijvoorbeeld te groot geworden. Toch 


is ook het antwoord ‘ja’ van toepassing: het ontstaan of blijven bestaan van 


probleemgedrag is namelijk meestal wél te beïnvloeden. Daarvoor zijn 


aangrijpingspunten te vinden bij de cliënt zelf en in de omgeving van de cliënt. 


Zo kunnen lichamelijke factoren en medicijngebruik een oorzaak zijn van probleemgedrag 


en is het belangrijk dat de arts onderzoekt of er wellicht sprake is van een behandelbare 


aandoening, het medicijngebruik aangepast kan worden of  eventueel 


symptoombestrijding kan plaatsvinden. Psychische en persoonlijke factoren kunnen vaak 


een oorzaak zijn van probleemgedrag en zijn moeilijk te beïnvloeden maar soms kan een 


psychologische behandeling of medicatie zinvol zijn. 


De omgeving kunnen we onderscheiden in de fysieke en de sociale omgeving. De 


fysieke omgeving wordt gevormd door het gebouw, de ligging, de ruimtelijke indeling en 


de inrichting. De invulling die een instelling aan de huisvesting geeft, moet gebaseerd zijn 


op een duidelijke zorgvisie. De fysieke omgeving wordt in belangrijke mate bepaald door 


het instellingsbeleid. Aanpassingen in de fysieke omgeving kunnen soms bijdragen aan 


vermindering van probleemgedrag. 


Daarnaast is er de sociale omgeving, die bestaat uit medewerkers, familie, medecliënten 


en vrijwilligers. Medewerkers en cliënten beïnvloeden elkaar wederzijds. Te hoge 


werkdruk leidt bijvoorbeeld tot zeer gehaaste werknemers en dat kan probleemgedrag bij 


cliënten veroorzaken. En andersom kan probleemgedrag, vooral agressie, leiden tot 


verminderde motivatie, ziekteverzuim en burn-out bij medewerkers. 


Medewerkers die direct bij de dagelijkse zorg en activiteiten zijn betrokken, moeten 


adequate kennis en vaardigheden hebben om probleemgedrag te kunnen herkennen, 


observeren, rapporteren en hanteren. Door de sociale en fysieke omgeving aan te 


passen aan de mogelijkheden en behoeften van de cliënt is al veel aan probleemgedrag 


te doen. Zo kan het multidisciplinaire team bijvoorbeeld voorkomen dat een cliënt 


overbelast raakt door voortdurende prikkels, of voorkomen dat zij in situaties terechtkomt 


waarmee ze niet weet om te gaan. Een omgeving die lage eisen stelt aan de cliënt kan 


beperkingen compenseren, de psychische belasting verminderen en onafhankelijk 


functioneren bij de cliënt bevorderen. 


Multidisciplinair werken aan probleemgedrag 


Voor wie is probleemgedrag eigenlijk een probleem? 


Probleemgedrag is in de eerste plaats vaak een probleem voor de cliënt zelf. Het is voor 


de cliënt soms de enige manier om zich te uiten. De belangrijkste vraag bij het omgaan 


met probleemgedrag is daarom niet: hoe krijgen we dit gedrag weg? De vraag moet 


luiden: wat heeft deze persoon van ons nodig? 
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Maar ook voor de omgeving is het gedrag meestal een probleem. Denk aan familieleden 


en mantelzorgers, aan andere cliënten en de medewerkers die de betreffende cliënt 


verzorgen of ondersteunen. Ze vinden het gedrag misschien vervelend of hinderlijk, maar 


het kan hen ook in verlegenheid brengen omdat ze niet weten hoe ze ermee moeten 


omgaan. 


Probleemgedrag is dus een probleem voor meer mensen dan de cliënt zelf. En daarmee 


is het ook meteen een probleem van de omgeving. De mogelijke oplossingen moeten 


dan ook niet alleen bij de cliënt gezocht worden, maar vaak vooral in de omgeving zelf.  


 


Wanneer vraagt probleemgedrag om een methodische aanpak? 


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 


adequaat. Vaak verdwijnt dan het ‘probleemgedrag’. Soms is ook het multidisciplinaire 


team al betrokken bij het probleemgedrag, maar lukt het toch niet werkbare oplossingen 


te vinden, Er kan een moment komen om het probleemgedrag expliciet met een 


methodische 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. 


Bij acuut probleemgedrag is het van belang direct een arts te consulteren om lichamelijke 


oorzaken als een delier, decompensatio cordis, pijn, bijwerkingen medicatie en dergelijke 


uit te sluiten.  


 


Waarom vraagt probleemgedrag om een multidisciplinaire aanpak? 


Zoals al gezegd wordt probleemgedrag vrijwel altijd veroorzaakt of in stand gehouden 


door meerdere factoren. Expertise van verschillende disciplines is nodig om met deze 


uiteenlopende factoren rekening te kunnen houden. Daarnaast hebben cliënten in een 


instelling vaak complexe problemen en dat vraagt per definitie om samenwerking tussen 


verschillende disciplines. In de zorg gebruikt men daarvoor meestal de term 


‘multidisciplinaire samenwerking’. Professionals van verschillende disciplines werken dan 


samen bij het stellen van de diagnose, het opstellen van het zorg- of behandelplan en de 


evaluatie daarvan. Teamleden volgen hun eigen diagnostische procedures, maar 


stemmen deze wel goed op elkaar af. Dat voorkomt herhalingen en onnodige belasting 


van de toch al kwetsbare cliënt.  


In het algemeen kan men zeggen dat elke discipline de andere nodig heeft. Dit geldt 


zeker bij probleemgedrag. Zo zal de arts geen goede diagnose kunnen stellen zonder de 


informatie van de verzorgenden/verplegenden en de psycholoog.  


Samenwerken vraagt om communicatie en afspraken over taken en verantwoordelijkheden. 


Een blauwdruk is daarvoor niet te geven, omdat organisaties erg van elkaar verschillen. 
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Daarom is het maken van specifieke en passende afspraken tussen disciplines 


noodzakelijk. 


Wanneer betrek je de cliënt en/of de familie bij het werken aan probleemgedrag? 


Op deze vraag is het antwoord eigenlijk simpel: altijd! Het is van groot belang de cliënt 


en/of haar naasten consequent te betrekken bij het werken aan probleemgedrag. Op die 


manier kunnen zorgverleners, cliënt en familie elkaar aanvullen en versterken in de 


manier waarop ze willen omgaan met het probleemgedrag. Vaak leven er bij familieleden 


vragen over hoe zij het beste kunnen omgaan met de cliënt. Daarbij kunnen 


zorgverleners helpen. Aan de andere kant hebben familieleden op hun beurt dikwijls 


goede adviezen over een andere omgang met hun verwant. Het kan voor de naasten een 


opluchting zijn te merken dat hun adviezen inderdaad tot ander gedrag leiden.  


In sommige gevallen is probleemgedrag te voorkomen door in de verzorging en 


behandeling goed rekening te houden met de voormalige leefstijl, gewoonten en 


beperkingen van de cliënt. Zo kunnen zorgverleners inspelen op moeilijke momenten, 


bijvoorbeeld veranderingen in de huisvesting of verzorging. Soms zijn deze momenten te 


voorkomen, maar als de verandering onvermijdelijk is, kunnen zorgverleners de cliënt in 


elk geval zo goed mogelijk begeleiden.  
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De lessenmodule 


Doel van de module ‘Omgaan met probleemgedrag’ 


Deze lessenmodule is bedoeld voor teams van verzorgenden of begeleiders die te 


maken hebben met een cliënt met probleemgedrag. De informatie die in de sessies aan 


bod komt, past u tijdens deze sessies ook toe op een concrete cliënt. Daarmee wordt een 


gebalanceerde mix van theorie en praktijk nagestreefd. 


Opbouw van de module 


De module bestaat uit vier sessies. Het is de bedoeling dat tussen de sessies enige tijd 


zit waarin u het geleerde in praktijk brengt. De opbouw ziet er dan als volgt uit: 


 


Sessie 1: Introductie 


Deze sessie introduceert de belangrijkste thema's, zoals 'Wat is 


probleemgedrag?', de multidisciplinaire aanpak en het stappenplan. Ook 


maakt u concrete afspraken met elkaar omtrent het verzamelen van informatie 


over de probleemsituatie van de cliënt die tijdens de sessies centraal staat.  


Periode 1: Informatie verzamelen 


In deze periode verzamelt u de informatie, zoals tijdens de eerste sessie is 


afgesproken. In deze periode begint u met het meten van probleemgedrag 


(nulmeting). 


Sessie 2: Begrijpen en interveniëren 


In deze sessie wordt de verzamelde informatie gepresenteerd, u leert hoe u 


het probleemgedrag van de cliënt kunt begrijpen en worden doelen gesteld en 


interventies gekozen. 


Periode 2: Interventies uitvoeren 


Uitvoeren van de afgesproken interventies en het meten van resultaten 


(probleemgedrag). 


Sessie 3: Resultaten beoordelen 


In deze sessie leert u hoe u eerste resultaten kan bespreken en evalueren. 


Ook wordt stilgestaan bij de vraag of andere doelen en/of interventies nodig 


zijn. Het cyclische karakter van het stappenplan komt hier aan bod. 


Periode 3: Interventies uitvoeren 


In deze periode maakt de manager een plan van aanpak met als doel de 


werkwijze volgens het stappenplan te implementeren en borgen in de 


dagelijkse werkprocessen. 


Sessie 4: Afsluiten 
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In sessie 4 staat u stil bij het plan van aanpak om het stappenplan te 


implementeren en te borgen in de dagelijkse werkprocessen. 


Het doorlopen van deze sessies / periodes zal in de praktijk circa 3 – 6 maanden in 


beslag nemen.  


 


Voorbeeld tijdschema (genoemde data en maanden aanpassen) 


Periode Onderdeel  


12 januari Sessie 1 Introductie 
 


Januari - februari Periode 1  


 


Informatie verzamelen 


Uitvoering metingen 


 


20 februari Sessie 2 Begrijpen en interveniëren 
 


Februari – april Periode 2 Uitvoeren interventies 


Meten resultaten 


 


20 april Sessie 3 Resultaten beoordelen 
 


April – mei Periode 3 


 


Uitvoeren interventies 


Meten resultaten 


 


20 mei Sessie 4:  Vasthouden en veranderen 
 


Het uitvoeren van de sessies 


De trainer 


Deze lessenmodule is geschreven als instructie voor degene die de sessies geeft (de 


’trainer’). Een belangrijke vraag is wie de ‘trainer’ moet zijn. De aard van deze module 


stelt twee eisen aan de trainer: (1) hij/zij geeft in de dagelijkse praktijk leiding aan hoe het 


team (methodisch) omgaat met probleemgedrag en (2) hij/zij heeft ook verstand van de 


inhoud van (omgaan met) probleemgedrag. Wij realiseren ons dat het hier kan gaan om 


verschillende personen/disciplines, zoals een teamleider, een gedragskundige of arts. 


Probeer bij het kiezen van de trainer zowel rekening te houden met het aspect van 


leidinggeven aan het team als de inhoudelijke aspecten van omgaan met 


probleemgedrag. Een co-trainerschap kan uiteraard ook een optie zijn. 


Het materiaal 


Deze module bestaat uit het volgende materiaal. 


Aanwijzingen voor de trainer 


Iedere sessie bestaat uit een aantal onderdelen. Al deze onderdelen zijn voor de trainer 


uitgewerkt in ‘aanwijzingen voor de trainer’. In deze aanwijzingen beschrijven we de wijze 
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waarop hij/zij het betreffende onderdeel kan uitvoeren in de sessie. Daarbij wordt 


onderscheid gemaakt tussen verschillende typen werkvormen, namelijk: 


- Brainstorm: hier staat het zelf genereren van ideeën door de deelnemers centraal. 


- Discussie: hier staat het bespreken van een bepaald thema of een bepaalde aanpak 


centraal. Het doel van de discussie is het scherp formuleren van de verschillende 


aspecten van het thema. 


- Presentatie: hier gaat het vooral om het meer eenzijdig overbrengen van informatie 


door de trainer.  


PowerPointpresentaties 


Bij elke sessie is een PowerPointpresentatie beschikbaar (deze zijn te vinden in het 


bijbehorende materiaal). In de aanwijzingen voor de trainer staat welke dia’s uit de 


PowerPointpresentatie hij/zij bij dat onderdeel moet gebruiken. 


Ander lesmateriaal 


Bij sommige onderdelen van de sessies is ook ander lesmateriaal beschikbaar. Denk 


daarbij aan checklists, afsprakenlijsten, instructies, samenvattingen van de sessies, etc. 


In de aanwijzingen voor de trainer wordt naar dit materiaal verwezen. Het materiaal is 


digitaal beschikbaar (zie bijbehorend materiaal). Ook zijn diverse onderdelen als bijlage in 


dit document opgenomen. 


DVD 


Op de bijgevoegde DVD kunt u zien hoe een team in de praktijk aan het werk is met het 


stappenplan. Door bij de start van dit lessenpakket gezamenlijk de DVD te bekijken, 


weten u en de deelnemers beter wat u te doen staat. Ook is de DVD bedoeld om 


enthousiasme op te wekken voor het werken met het stappenplan en te laten zien hoe de 


aanpak verschilt van de gebruikelijke werkwijze. Bij het doorlopen van de sessies van dit 


lessenpakket is het zinvol om onderdelen van de DVD nogmaals gezamenlijk te bekijken 


ter verduidelijking van de aanpak met het stappenplan. 


Randvoorwaarden 


Deze paragraaf vraagt speciale aandacht van de manager
3
. 


 


Omgaan met probleemgedrag vergt een investering. Het kost tijd en soms geld om teams 


zo te laten werken dat zij beter kunnen omgaan met probleemgedrag. Hier willen we 


enkele aspecten benoemen waarmee u rekening moet houden als u besluit de module in 


de praktijk uit te voeren.  


Wie doen er mee? 


‘Omgaan met probleemgedrag’ gaat uit van een multidisciplinaire aanpak van 


probleemgedrag. In de praktijk betekent dit dat minimaal drie disciplines hierbij – en dus 


bij de uitvoering van de sessies – betrokken moeten zijn. Dat zijn de 


begeleiders/verzorgenden, de gedragskundige en de arts. Afhankelijk van de setting en 


de problematiek van de cliënt die centraal gezet wordt, zijn misschien ook andere 


                                                      
3
 Met manager bedoelen wij hier degene die in de praktijk mensen en middelen kan toedelen aan activiteiten.  
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deskundigen nodig. Denk aan een psychiater, neuroloog, activiteitenbegeleider en aan 


paramedici, zoals fysiotherapeut, muziektherapeut, logopedist, ergotherapeut. 


Bij de uitvoering van de sessies dienen dus minimaal de drie eerstgenoemde disciplines 


te participeren. Wanneer een van deze disciplines niet werkzaam is in de organisatie (dat 


zal vooral met een arts of gedragskundige het geval kunnen zijn), zal deze dus van 


buitenaf ingezet moeten worden. Het is belangrijk om hem/haar ook bij de meer 


‘theoretische’ onderdelen uit de sessies (vooral sessie 1 en 2) te betrekken. Het is 


namelijk belangrijk dat iedereen die meedoet aan ´Omgaan met probleemgedrag´ op 


dezelfde lijn zit, zodat iemand weet wat van hem/haar verwacht wordt en wat hij/zij  van 


anderen mag verwachten. 


Hoeveel tijd kost het? 


De tijd die het uitvoeren van deze module met zich meebrengt, moet worden verdeeld in 


twee onderdelen: de tijd om een nieuwe werkwijze te leren en (extra) tijd die het uitvoeren 


van die nieuwe manier kost. 


Het leren van de nieuwe werkwijze 


Hier gaat het vooral om het uitvoeren en voorbereiden van de vier sessies. Zo’n sessie 


varieert in duur van 2- 4 uur. Bedenk echter dat de sessies 2 en vooral 3 en 4 voor het 


grootste deel een vorm van ‘regulier overleg’ zijn, doordat de focus hier ligt op een 


concrete cliënt met probleemgedrag. Degene die de sessies geeft zal uiteraard enige 


voorbereidingstijd nodig hebben: circa 1 – 2 uur per sessie (los van inhoudelijke 


voorbereiding rond de cliënt). 


Extra tijd voor een nieuwe werkwijze 


De vraag hoeveel extra tijd de nieuwe werkwijze kost ten opzichte van de huidige 


werkwijze is minder makkelijk te beantwoorden. De extra tijd heeft vooral betrekking op 


het uitvoeren van de stappen uit het stappenplan. Dit zijn in principe reguliere 


werkzaamheden, ze hebben immers betrekking op het omgaan met (het probleemgedrag 


van) een cliënt. Maar dat neemt niet weg dat het hier om meer tijd zal gaan dan u 


gewoonlijk besteedt. Hoeveel meer, is afhankelijk van twee aspecten: 


- Hoe groot is het verschil tussen de huidige werkwijze en de werkwijze zoals in deze 


module beschreven? Als er nu al de nodige tijd wordt besteed aan het in kaart 


brengen van een probleem, het analyseren ervan en interventies, dan zal de extra 


benodigde tijd minder zijn dan wanneer er nu nauwelijks overleg over de omgang met 


cliënten plaatsvindt.  


- Naarmate u de beschreven werkwijze meer in de vingers krijgt, zal deze minder tijd 


gaan kosten. Vooral de eerste keer wordt uitgebreid stilgestaan bij de achtergronden 


van de aanpak. In de toekomst zal dat niet nodig hoeven zijn. 


Bedenk dat de gepleegde tijdsinvestering van mensen ook tijd kan opleveren, als de 


gedragsproblemen verminderen. Vaak kost het veel tijd om – wanneer het probleem al is 


ontstaan – dit weer ‘onder controle’ te krijgen. Daar is in principe ‘tijdswinst’ te boeken 


door de problemen te voorkomen.  


Cultuur 


Cultuur is de manier waarop men met elkaar omgaat. Als het gaat om omgaan met 


probleemgedrag vraagt dit aandacht. Zowel bij de analyse van het probleemgedrag als bij 


de uitvoering van de interventies, zal het niet uitsluitend gaan om de cliënt. Ook de 
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begeleiders/verzorgenden (en anderen) spelen daar een rol in die de problemen vergroot 


of verkleint. ‘Omgaan met probleemgedrag’ veronderstelt dat die rol van de professionals 


in alle openheid besproken kan worden. Die openheid bestaat helaas niet overal. Toch is 


die nodig en wellicht is het daarom nodig om expliciet ook (extra) interventies te doen, 


gericht op het bewerkstelligen van een goede ‘teamcultuur’.  


Borging 


De sessies die we hieronder beschrijven, hebben hun eigen proces en vragen daarmee 


hun eigen organisatie. Nadat de vier sessies voor de eerste keer doorlopen zijn, zal de 


vraag rijzen hoe het stappenplan in de toekomst wordt ingezet. Dan gaat het bijvoorbeeld 


om de vragen: Bij wie/welke problemen voeren we een stappenplan uit? Wie voert de 


regie over het stappenplan? En in welk overleg passen we dit in? Tussen sessie 3 en 4 


krijgt de manager de opdracht om hiervoor een plan te maken. Maar het is natuurlijk 


verstandig om daar al vroegtijdig mee te beginnen. In Bijlage 4, Bijlage 5 en Bijlage 6 


zitten de opdracht voor de manager en enige achtergrond informatie hierover. 
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Sessie 1: Introductie 


Het doel van deze eerste sessie is om de volgende onderdelen te introduceren bij het 


team van verzorgenden/begeleiders. 


• Wat is probleemgedrag? 


• Waarom is een multidisciplinaire aanpak van probleemgedrag de beste manier? 


• Methodisch werken: het stappenplan. 


Aan het einde van de sessie maakt u afspraken over het vervolg rondom een specifieke 


cliënt bij wie sprake is van probleemgedrag. Die afspraken hebben betrekking op de 


eerste en de tweede stap uit het stappenplan en gaan onder meer over wie welke 


informatie verzamelt over de probleemsituatie van de cliënt. 
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Aanwijzingen voor de trainer 


Hieronder staan de verschillende onderdelen van de eerste sessie beschreven. Dit begint 


met een (voorbeeld) tijdschema, die de sessie in één oogopslag weergeeft. Vervolgens 


lichten we per onderdeel toe hoe dat onderdeel inhoudelijk en procesmatig kan worden 


ingevuld. 
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Programma (voorbeeld tijdschema) 


Het onderstaande tijdschema geeft een indicatie van de duur van de onderdelen. 


Wanneer sprake is van een andere begintijd dan 9.00 uur, pas dan de tijden in de tabel 


aan. Gebruik daarvoor hand-out1 in het bijgevoegde lesmateriaal. 


 


 


 


Tijd Duur Onderdeel  


09.00 uur 15 min. Bekijken beeldmateriaal (DVD) 


09.15 uur  5 min. Doelstellingen van sessie 1 


09.20 uur 15 min. Wat is probleemgedrag 


09.35 uur 20 min. Multidisciplinaire aanpak 


09.55 uur 35 min. Methodisch werken: het stappenplan 


 


10.30 uur 


  


Pauze 


10.45 uur 20 min. Stap 1. De voorbereiding: afspraken maken 


11.05 uur 20 min. Stap 2. De probleemsituatie in kaart brengen: 


informatie verzamelen 


OPTIONEEL (in deze les): 


11.25 uur 15 min. Meten 
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Bekijken beeldmateriaal (DVD) 


Benodigde tijd 10 minuten 


Lesmethode Presentatie 


Aanwijzingen 


� Leg uit dat de DVD fragmenten laten zien hoe methodisch omgaan met 


probleemgedrag er in de praktijk kan uitzien. Geef ook aan dat de onderdelen die de 


DVD laat zien in de komende vier lessen verder uitgediept zullen worden. 


� Speel de DVD af. 


� Vraag reacties na afloop. Zorg ervoor dat naar aanleiding van het beeldmateriaal 


duidelijk is dat: 


- goed ‘omgaan met probleemgedrag’ een zorgvuldige, methodische werkwijze 


vraagt; 


- goed ‘omgaan met probleemgedrag’ de inzet van verschillende disciplines 


vereist; 


- goed ‘omgaan met probleemgedrag’ een cyclisch karakter heeft: je checkt of 


de interventies effect hebben. 


� Maak de presentatie niet te gedetailleerd. Alle onderdelen komen later meer in detail 


aan de orde. 
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Doelstellingen van sessie 1 


Benodigde tijd 10 minuten 


Lesmethode Discussie 


Aanwijzingen 


� Leg aan de groep uit dat het doel van deze groepsbijeenkomsten is te leren hoe je 


beter om kunt gaan met cliënten met probleemgedrag. ‘Leren’ heeft hier twee kanten. 


Enerzijds wordt tijdens deze bijeenkomsten gefocust op WETEN: om beter om te 


gaan met probleemgedrag is het nodig om te weten hoe probleemgedrag kan 


ontstaan, hoe het kan worden aangepakt, wat valkuilen zijn, etc. Ten tweede zal de 


nadruk liggen op DOEN: de theorie zal bij één cliënt in praktijk gebracht worden. 


Tijdens de vier sessies zal dit worden voorbereid en geëvalueerd. Licht de 


onderwerpen van de vier bijeenkomsten toe. 


Gebruik Dia 2 en 3 voor sessie 1 


� Leg aan de groep uit dat sessie 1 (deze sessie) is gericht op de achtergrond van het 


omgaan met probleemgedrag: wat is het, de multidisciplinaire aanpak en methodisch 


werken. Daarna wordt de eerste stap met cliënt X gezet. Maak duidelijk dat deze 


sessies niet alleen bedoeld zijn om informatie te geven over probleemgedrag en hoe 


daar mee om te gaan, maar ook dat dit met een concrete cliënt
4
 wordt uitgevoerd. 


 Gebruik Dia 4 voor sessie 1 


� Vraag of dit duidelijk is en of er nog andere behoeften in de groep leven. Geef aan of 


u daaraan tegemoet wilt/kunt komen 


                                                      


4
Als voorafgaand aan deze eerste sessie al duidelijk is met welke cliënt het stappenplan zal worden doorlopen, 


verwijs dan uiteraard naar die concrete cliënt. 
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Wat is probleemgedrag? 


Benodigde tijd 15 minuten 


Lesmethode Brainstorm 


 


Aanwijzingen 


� Vraag deelnemers aan te geven wat probleemgedrag is en vraag daarbij om 


voorbeelden. Noteer de antwoorden op een flip-over. Zorg dat in de brainstorm 


voorbeelden genoemd worden van probleemgedrag waar: 


- de omgeving last van heeft; 


- de persoon last van heeft. 


� Geef de definitie van probleemgedrag en bespreek die met de groep. Zorg dat 


uiteindelijk duidelijk is dat probleemgedrag: 


- bijna nooit op zichzelf staat: er is altijd sprake van een context; 


- vaak bedoeld is als 'communicatie'. De persoon geeft als het ware aan dat 


het niet goed gaat; 


- ook geïnternaliseerd kan worden. Dan heeft niet altijd iemand anders er last 


van, maar de persoon is wel diep ongelukkig (depressie, teruggetrokken, 


zelfverwonding). 


 Gebruik Dia 5 voor sessie 1 
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Multidisciplinaire aanpak 


Benodigde tijd 20 minuten 


Lesmethode Brainstorm 


 


Aanwijzingen 


� Geef aan dat de vraag “Waarom is er probleemgedrag?” eigenlijk belangrijker is dan 


de vraag “Wat is probleemgedrag?” De vraag waarom kan namelijk aanwijzingen 


opleveren om het probleemgedrag aan te pakken. Je vraagt immers naar oorzaken of 


naar factoren die de situatie in stand houden of verergeren. Op die factoren kun je 


interventies richten. 


� OPTIONEEL: presenteer het verhaal van een casus, waarbij u veel ingrediënten 


visueel kan presenteren. 


 Gebruik Dia 6 voor sessie 1 


� Licht toe dat in het verleden naar probleemgedrag werd gekeken vanuit een specifiek 


perspectief: als er problemen waren, was dat het gevolg van lichamelijke oorzaken. 


Met andere woorden: probleemgedrag was vooral het gevolg van een biologische of 


lichamelijke ziekte of afwijking. Vraag aan de deelnemers wat de risico's zijn van zo'n 


benadering. Zorg dat de volgende aspecten in de antwoorden naar voren komen. 


- Je kijkt mogelijk alleen naar symptomen met als gevolg symptoombestrijding. 


- Je kijkt niet naar de persoon als geheel. 


- Je kijkt niet naar aspecten in de omgeving die aan het probleem kunnen 


bijdragen. 


- Je kijkt niet naar de geschiedenis, gewoonten, persoonlijkheid van het 


individu. 


- Er wordt vooral naar medicijnen gekeken als oplossing, terwijl de 


bijwerkingen van medicatie (vooral psychofarmaca) een negatieve invloed op 


de kwaliteit van leven hebben
5
.  


� Leg aan de groep uit dat probleemgedrag tegenwoordig meer gezien wordt als het 


gevolg van een breed scala aan factoren. Dit zag je ook in de casus. Het was niet 


alleen de hersenbeschadiging die de woede-uitbarstingen van dhr. Van Vliet 


veroorzaakte, maar ook zijn slaap-waakritme, de manier waarop hij wakker gemaakt 


werden zijn persoonlijkheidsstijl en de voorkeuren die hij ontwikkeld had als (oud) 


politieman. Sommigen noemen dit het bio-psycho-sociaal model. Het komt er op neer 


                                                      


5
 Psychofarmaca kunnen noodzakelijk zijn voor een delier, psychotische stoornissen, 


angst en depressie. Psychofarmaca voor probleemgedrag bij dementie zijn beperkt 


werkzaam en dienen zoveel mogelijk vermeden te worden. 
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dat er meer 'holistisch' naar iemand wordt gekeken. Dat betekent dat naast 


lichamelijke en biologische oorzaken van probleemgedrag ook wordt gekeken naar 


de omgeving, naar psychologische kenmerken van de persoon en naar sociale 


aspecten (zoals relaties en contacten met anderen). Bedenk dat met dit plaatje de 


factoren worden geordend. De werkelijkheid is echter vaak nog complexer en heeft 


nog meer causale relaties. 


 Gebruik Dia 7 voor sessie 1 


� Maak duidelijk dat de verschillende factoren die van invloed zijn op probleemgedrag 


onderzocht moeten worden door mensen die daar verstand van hebben. Omdat de 


factoren verschillende domeinen betreffen (niet alleen medisch- biologisch), moeten 


meerdere mensen betrokken worden. Laat Dia 7 (factoren) zien en vraag de groep 


- welke personen/disciplines in hun organisatie er aan moeten mee werken; 


- welke domeinen deze personen in kaart (kunnen) brengen; 


- welke domeinen dan mogelijk 'gemist' worden. 


Gebruik Dia 8 voor sessie 1 
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Methodisch werken: het stappenplan 


Benodigde tijd 35 minuten 


Lesmethode Brainstorm 


 


Aanwijzingen 


� Licht toe dat een van de grootste risico's bij het omgaan met probleemgedrag is dat 


al een oplossing wordt gekozen voordat duidelijk is wat de oorzaak van het probleem 


is. informeer bij de deelnemers of zij daarvan risico's en voorbeelden zien. Zorg dat 


de volgende onderdelen worden genoemd: 


- Oplossingen die niet werken, met als gevolg meer frustratie bij medewerkers 


en bij individu. 


- Oplossingen die nadelig kunnen zijn voor het individu, zoals medicatie die 


(bijvoorbeeld) versuft. 


- Tijdverspilling en demotivatie. 


Gebruik Dia 9 voor sessie 1 


� Geef aan dat er een manier is om te voorkomen dat te snel naar oplossingen wordt 


gegrepen (voordat duidelijk is wat er aan de hand is). Die manier is methodisch 


werken, waarin de volgende elementen zijn verwerkt:  


- In kaart brengen van het probleem. 


- Begrijpen/verklaren van het probleem en het kiezen van 


interventies/oplossingen. 


- Het uitvoeren van de interventies/oplossingen. 


- Evalueren of de oplossing heeft gewerkt. 


  


 Licht ook het cyclische karakter van deze aanpak toe.  


Gebruik Dia 10 voor sessie 1 


� Loop het stappenplan vervolgens stap voor stap door en besteed aandacht aan de 


afzonderlijke stappen. 


Gebruik Dia 11 t/m 21 voor sessie 1 met de onderstaande instructie. 
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Het Stappenplan 


Hieronder lichten we het stappenplan per stap kort toe. Verderop in de sessie wordt 


uitgebreider bij iedere stap stilgestaan. Belangrijk is om op dit moment over te brengen 


wat de stappen globaal inhouden én dat het belangrijk is om de stappen 


achtereenvolgens én allemaal te zetten. 


Stap 1. De voorbereiding 


Een goede voorbereiding is belangrijk zodat (1) vanaf het begin duidelijk is waarom met 


deze cliënt het stappenplan wordt doorlopen (2) een goede en concrete planning wordt 


gemaakt van wie en wanneer welke activiteiten moet doen. 


Gebruik Dia 12 voor sessie 1 


Stap 2. De probleemsituatie in kaart brengen 


Naarmate een probleem ingewikkelder of hardnekkiger is, is het belangrijk om het eerst 


goed in kaart te brengen. Dat begint in de praktijk bij het team van begeleiders of 


verzorgenden. Daarbij wordt gekeken naar de cliënt zelf (opvallende medische of 


persoonlijke problemen) en de omgeving (In welke situatie komt het probleem voor, wie is 


daarbij betrokken?  Maar ook: in welke situatie gaat het wel goed?). Hier wordt een start 


gemaakt met het verzamelen van de puzzelstukjes, waarbij de probleemsituatie de 


puzzel is. Op basis van deze stap bekijkt het team welke andere onderzoeken of 


observaties noodzakelijk zijn om een goed beeld te krijgen van de probleemsituatie. 


Gebruik Dia 13 en 14 voor sessie 1 


Stap 3. Probleemsituatie multidisciplinair in kaart brengen 


Omdat een situatie uit veel verschillende elementen bestaat, is het belangrijk om de juiste 


disciplines daar bij te betrekken. Voor lichamelijke zaken is vaak een arts nodig, voor 


psychologische zaken een gedragskundige en om de invloed van de (sociale en fysieke) 


omgeving goed in kaart te brengen kan worden geleund op de begeleiding/verzorgenden 


en op een gedragskundige.  


Bij sommige cliënten is al snel duidelijk dat specifiekere disciplines ook een essentiële 


bijdrage kunnen leveren. Als het gaat om iemand met ernstige motorische beperkingen is 


het goed om het probleem ook in kaart te laten brengen door een ergo- of fysiotherapeut.  


Gebruik Dia 15 voor sessie 1 


Stap 4. Het begrijpen van het gedrag 


Een centrale gedachte in het model van het stappenplan is dat het voor het kiezen van 


een interventie noodzakelijk is om te begrijpen hoe de probleemsituatie in elkaar steekt. 
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Pas wanneer je weet welke oorzaken en in standhoudende factoren meespelen, heb je 


de mogelijkheid om een effectieve interventie te kiezen. Daarom heeft 'het begrijpen van 


probleemgedrag' zo'n centrale positie in het stappenplan. 


Gebruik Dia 16 voor sessie 1 


Stap 5. Wat wil je bereiken? 


In probleemsituaties bestaan vaak meerdere mogelijkheden tot verbetering. Idealiter 


verdwijnt het probleemgedrag (de probleemsituatie) helemaal. Maar dat is niet altijd 


haalbaar. Soms moet overwogen worden of gestreefd moet worden naar een 


verminderde frequentie of naar minder ernstig (verstorend) probleemgedrag. Soms zult u 


op onderdelen van het gedrag focussen, soms op specifieke situaties waarin het gedrag 


voorkomt. Hoe scherper het doel, des te specifieker kunnen de interventies zijn. 


Gebruik Dia 17 voor sessie 1 


Stap 6. Bedenk wat je gaat doen  


Stap 4 (begrijpen) en stap 5 (doelen) geven richting aan welke interventies gekozen 


moeten worden. De interventies volgen dus logisch uit het beeld van het probleem (het 


begrijpen) en er mag verwacht worden dat de interventies leiden tot de gestelde doelen. 


Bij deze stap is het daarom belangrijk dat – onafhankelijk van wie de interventie(s) 


precies bedacht heeft/hebben – degenen die bij stap 4 en 5 betrokken waren, ook 


betrokken zijn bij het kiezen van de interventies. 


Gebruik Dia 18 voor sessie 1 


Stap 7. Voer de afspraken uit  


Voor het team, maar ook voor anderen, is het belangrijk dat de interventies concreet 


vertaald worden in gedrag van betrokkenen. Hoe moet je concreet handelen in het 


algemeen of in specifieke probleemsituaties? De overdracht van hoe gehandeld moet 


worden is uiteraard belangrijk. Iedereen van wie iets wordt verwacht, moet natuurlijk 


geïnformeerd worden. 


Gebruik Dia 19 voor sessie 1 
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Stap 8. Bekijken van de resultaten  


Systematisch/methodisch werken staat of valt met terugkoppeling van de resultaten. De 


belangrijkste vraag is immers of de interventie die uitgevoerd wordt effect heeft gehad. 


Daarbij kan het belangrijk zijn om de resultaten te objectiveren, dat wil zeggen dat u de 


resultaten meet en afzet tegen vooraf geformuleerde verwachtingen. 


Gebruik Dia 20 voor sessie 1 


Stap 9. Trek conclusies 


Op basis van de resultaten worden conclusies getrokken. Die conclusie kunnen 


verschillende vormen aannemen, variërend van 'het is gelukt, we zijn klaar en we weten 


hoe we de resultaten kunnen vasthouden' tot aan 'het heeft niet gewerkt en we moeten 


nog eens beoordelen of we de probleemsituatie wel goed hebben begrepen (of 


beschreven). Op basis van de getrokken conclusies onderneemt u vervolgacties: 


afsluiten, doorgaan, terug naar een eerdere stap. 


Gebruik Dia 21 voor sessie 1 


Cyclisch karakter stappenplan 


Het hierboven beschreven stappenplan heeft een cyclisch karakter. Dit komt vooral tot 


uitdrukking in stap 9. Op basis van resultaten en conclusies kunt u besluiten een nieuwe 


cyclus in te zetten of de huidige aanpak te continueren. Onderstaand schema brengt dit 


in beeld. 


Gebruik Dia 22 voor sessie 1 
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Stap 1: Voorbereiding: afspraken maken 


Benodigde tijd 20 minuten 


Lesmethode Discussie 


Aanwijzingen 


� Leg nogmaals uit dat deze lessenmodule niet alleen gericht is op WETEN, maar 


vooral ook op DOEN. Alle ingrediënten van het stappenplan worden dus ook 


uitgevoerd met een concrete cliënt met probleemgedrag. 


Gebruik Dia 12 voor sessie 1 (voorbereiding) 


� Keuze cliënt. We geven hier enkele overwegingen mee om de keuze op te baseren. 


Bespreek met de groep in hoeverre deze overwegingen belangrijk én 


onderscheidend zijn. Vraag vervolgens welke concrete cliënt in aanmerking komt. 


- AANHOUDEND: het probleemgedrag komt al lang voor en blijkt hardnekkig 


aanwezig te blijven. 


- FREQUENTIE: het probleemgedrag komt veelvuldig voor. 


- ERNST: het probleemgedrag is ernstig in de zin dat de cliënt er onder lijdt. 


Ook de omgeving (andere cliënten, professionele staf) kunnen ernstige 


gevolgen ondervinden van probleemgedrag. 


- Wanneer u deze module voor het eerst doorloopt met een team, is het 


waarschijnlijk verstandig om niet met de 'moeilijkste' probleemsituatie te 


beginnen. Dat vergroot de kans op succes en dus op positieve 


leerervaringen. Met 'moeilijk' bedoelen we in dit geval dat het 


probleemgedrag aanhoudend aanwezig is, zeer frequent én met ernstige 


gevolgen. 


- Maak de keuze om één cliënt tijdens de sessies centraal te stellen.  


� Betrokkenen. Er zijn veel mensen die met een individuele cliënt te maken hebben. 


Doordat zij de cliënt meemaken, hebben zij informatie over mogelijke oorzaken én 


kunnen zij belangrijk zijn in de keuze van de interventies. Overweeg wie van hen in 


deze sessie betrokken moet worden.  


Daarnaast is het wellicht belangrijk om anderen erbij te betrekken. Wanneer er op 


voorhand al vermoedens zijn dat bepaalde aspecten een belangrijke rol spelen in het 


ontstaan van probleemgedrag, kunnen bepaalde deskundigen al vroeg in het traject 


worden betrokken. Overweeg de volgende voorbeelden met de groep. 


- Zijn er aanwijzingen dat het probleemgedrag te maken heeft met cognitieve 


achteruitgang? Zo ja, betrek er dan een specialist ouderengeneeskunde of 


een neuropsycholoog bij. 


- Zijn er aanwijzingen dat het probleemgedrag te maken heeft met motorische 


problemen? Zo ja, betrek er dan een fysiotherapeut of ergotherapeut bij. 


- Zijn er aanwijzingen dat het probleemgedrag te maken heeft met psychische 


problemen? Zo ja, betrek er dan een psycholoog of psychiater bij. 
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- Zijn er aanwijzingen dat het probleemgedrag te maken heeft met fysieke of 


somatische problemen? Zo ja, betrek er dan een specialist 


ouderengeneeskunde of een Arts Verstandelijk Gehandicapten(AVG) bij. 


� Afspraken. Het goed doorlopen van het stappenplan staat of valt met een 


gedisciplineerde uitvoering er van. In hand-out 2 staat een schema (zie ook 


hieronder) met wat er moet gebeuren. De onderdelen kunnen worden aangevuld met 


specifieke onderdelen voor de gekozen cliënt. Geef per onderdeel aan WIE dat 


onderdeel uitvoert. Ook is per onderdeel een deadline aangegeven. Het plannen van 


afspraken is vaak een praktisch probleem. Doe dat zo vroeg mogelijk in het proces, 


want dat voorkomt dat een gedragsprobleem langer blijft bestaan dan nodig is. 


Wat Wie Wanneer 


PLANNING VOORAF   


Overleg en sessies plannen met 
betrokkenen 


  


Ruimtes reserveren 
  


Materiaal maken, reserveren (beamer, 
bijvoorbeeld) 


  


Cliënt informeren, betrekken (als cliënt 
gekozen is) 


  


Familie informeren, betrekken (als cliënt 
gekozen is) 


  


Stukken (bijv. presentaties) bij agenda 
verzamelen voor overleggen 


  


STURING EN ONDERSTEUNING   


Vastleggen en zo nodig verspreiden 
afspraken 


  


'Toezicht' op uitvoering afspraken 
  


Inhoudelijk ondersteunen van de 
activiteiten tussen sessies 


  


Aanspreken op uitvoeren interventies 
  


'Toezicht' en ondersteuning bij het meten 
van resultaten 
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Stap 2: De probleemsituatie in kaart brengen: informatie 


verzamelen 


Benodigde tijd 20 minuten 


Lesmethode Discussie en afspraken 


 


Aanwijzingen 


� Maak duidelijk dat het in deze stap gaat om het in kaart brengen van het probleem. 


Het gaat nog niet om het verklaren of begrijpen waarom het probleem is ontstaan of 


in stand gehouden wordt. Natuurlijk is het zo dat in je achterhoofd altijd hypothesen 


zitten over het ontstaan van het probleem. Die kunnen ook richting geven aan je 


zoektocht naar factoren die van invloed zijn. Maar daarnaast gaat het er vooral om 


dat je die zoektocht niet beperkt tot één idee dat je vooraf hebt. 


� Bespreek welke aspecten van de cliënt of de omgeving in kaart gebracht moeten 


worden. Wellicht zijn hiervoor instrumenten in uw eigen organisatie aanwezig, zoals 


het SAMPC model. Dat is hier goed bruikbaar. Ook bijlage 2 / hand-out 3 zijn hier 


nuttige hulpmiddelen. 


Spreek af wie dat doet en wanneer het gebeurd moet zijn (bijvoorbeeld zoals in 


onderstaande tabel). Spreek tot slot af aan wie de resultaten worden toegestuurd.  


Voorbeeldschema dat kan helpen bij het in kaart brengen van de probleemsituatie 


Onderzoek Doen? Wat te doen? Wie ?


Omgeving


Sociale omgeving ja / nee (bijvoorbeeld een ABC-analyse of 


observatie)


Fysieke omgeving ja / nee (bijvoorbeeld in kaart brengen 


fysieke aspecten huiskamer, zie 


ook lijst…)


Dagbesteding ja / nee


Persoon


Medische factoren ja / nee Mogelijke medische condities die 


PG veroorzaken of in stand 


houden?


Arts


Persoonlijkheid ja / nee


Psychologische factoren ja / nee Is mogelijk sprake van 


onderliggende psychische 


problematiek?


Psycholoog
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Meten 


Benodigde tijd 15 minuten 


Lesmethode Instructie 


Keuze vooraf! 


Dit onderdeel van de sessie vergt zorgvuldige voorbereiding door de cursusleider/trainer 


(zie ook aanwijzingen). Daarvoor moet bekend zijn om welke cliënt het in de sessies 


gaat. Bovendien moet bekend zijn welk probleemgedrag gemeten gaat worden. Wellicht 


is dit nog niet bekend als deze eerste sessie wordt gegeven. Als dat zo is, kan dit 


onderdeel (meten) niet worden doorlopen. Het is echter wel belangrijk dat voorafgaand 


aan sessie 2 dit onderdeel van deze sessie wordt uitgevoerd. Dat betekent dus dat 


tussen sessie 1 en 2 de cursusleider (of de gedragskundige) de voorbereiding van dit 


onderdeel uitvoert en de instructie aan het team geeft, zoals hieronder beschreven).  


Aanwijzingen 


Neem voorafgaand aan dit onderdeel Bijlage 1 door. Hier leggen we uit welke keuzes er 


gemaakt moeten worden, voorafgaand aan deze sessie. Afhankelijk van die keuzes, kan 


het onderstaande concreet worden ingevuld. 


� Geef aan dat het doel van deze sessie is duidelijk te maken waarom en hoe gemeten 


gaat worden bij een concrete cliënt. 


Gebruik Dia 2 voor sessie meten 


� Vraag aan de groep of zij redenen weten te bedenken waarom je zou moeten meten 


of er verandering optreedt in het probleemgedrag. Mogelijke redenen die genoemd 


kunnen worden zijn: 


- je krijgt zo feedback of de interventie die je toepast effect sorteert; 


- je moet aan anderen laten zien dat de interventie werkt; 


- je moet niet alleen maar afgaan op je gevoel. 


Gebruik Dia 3 voor sessie meten 


� Vraag aan de groep waar je op moet letten als je gaat meten. Wat zijn belangrijke 


afspraken die je over het meten moet maken? Mogelijke antwoorden zijn: 


- je moet precies afspreken wat je – bij een bepaalde cliënt – onder 


probleemgedrag verstaat: 


� Aard van het probleemgedrag (gillen, roepen, schoppen, slaan, etc.) 


� Frequentie. 


� Duur. 


� Ernst of intensiteit. 


- je moet afspreken wanneer je probleemgedrag ‘meetelt’: tijdstip op de dag; 


- je moet afspreken in welke situatie je het probleemgedrag meet; 


- je moet afspreken wie het probleemgedrag meet; 
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- je moet afspreken hoe je het probleemgedrag registreert; 


- je moet afspreken hoe vaak je het probleemgedrag meet: nulmeting en 


herhalingsmetingen. 


Geef aan dat deze elementen terugkomen 


� Bespreek het voorstel voor het meten van het concrete probleemgedrag. Probeer 


gezamenlijk tot een nauwkeurige omschrijving te komen van wat wel en wat niet 


wordt verstaan onder het probleemgedrag van deze cliënt. 


Gebruik Dia 4 voor sessie meten 


� Geef een instructie over wat, hoe en wanneer gemeten wordt en wie de meting 


moeten uitvoeren. 


Gebruik Dia 5–6 óf 7–8 óf 9–10 voor sessie meten 


Bespreek en bepaal gezamenlijk de volgende punten: 


- Wanneer wordt het probleemgedrag gemeten? 


� Dag (in de week) 


� Tijd / moment (op de meetdag) 


� Periode. Lang genoeg voor resultaat. 


- Wie? 


- Hoe? Praktische stappen om tot stickeren, tellen, scoring, etc. te komen. 
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Lesmateriaal 


 


In het bijgevoegde materiaal is het volgende lesmateriaal te vinden dat hoort bij sessie 1 


van de lessenmodule. 


� PowerPointpresentatie voor sessie 1 (1 t/m 22) 


� PowerPointpresentatie voor sessie Meten (1 t/m 10) 


� Hand-out 1: Uitnodiging sessie 1, inclusief een tijdschema 


� Hand-out 2: Afspraken maken 


� Hand-out 3: Checklist factoren probleemgedrag 
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Sessie 2: Begrijpen en interveniëren 


Het doel van deze tweede sessie is om de stappen 3 t/m 6 uit het stappenplan te 


doorlopen. Daarbij gaat het om de volgende punten: 


- het multidisciplinair in kaart brengen van de probleemsituatie; 


- het begrijpen van het probleem; 


- het stellen van concrete doelen voor verbetering; 


- het bedenken van een interventie die past bij hoe het probleem wordt begrepen. 


Aan het einde van de sessie moet aan alle betrokkenen duidelijk zijn wat van hen wordt 


verwacht bij het omgaan met (het probleemgedrag van) de cliënt.  
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Aanwijzingen voor de trainer 


Hieronder volgt de instructie voor de trainer die het team van verzorgenden/begeleiders 


leidt in het doorlopen van het stappenplan bij een concrete cliënt. 
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Programma (voorbeeld  tijdschema) 


Het onderstaande tijdschema geeft een indicatie van de duur van de onderdelen. 


Wanneer sprake is van een andere begintijd dan 9.00 uur, pas dan de tijden in de tabel 


aan. Gebruik daarvoor hand-out4 in het bijgevoegde lesmateriaal. 


 


Tijd Duur Onderdeel  


09.00 uur 10 min. Doelstellingen 
 


09.10 uur 50 min. Stap 3: De probleemsituatie multidisciplinair in 


kaart brengen: resultaten 


 


10.00 uur 30 min. Stap 4: Begrijpen van het gedrag 
 


10.30 uur 15 min. Pauze 
 


10.45 uur 45 min. Stap 5: Wat wil je bereiken (Doelen) en Stap 6: 


Bedenk wat je gaat doen (Interventies) 


 


11.30 uur 


(12.00 uur) 


30 min. Afspraken doorlopen 
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Doelstellingen 


Benodigde tijd 10 minuten 


Lesmethode Discussie  


 


Aanwijzingen 


� Herinner de groep aan het doel van de vier sessies: meer inzicht krijgen in wat 


probleemgedrag nu eigenlijk is, hoe het ontstaat en hoe je er mee om kunt gaan. 


Herinner de groep ook aan de opbouw van de vier sessies.  


Gebruik Dia’s 2 en 3 voor sessie 2 


� Ter herinnering: vorige keer is stilgestaan bij de vraag wat probleemgedrag is en 


waarom het belangrijk is om het multidisciplinair in kaart te brengen, namelijk omdat 


probleemgedrag ‘multifactorieel’ bepaald is: er zijn veel verschillende (soorten) 


factoren die probleemgedrag kunnen veroorzaken of in stand houden. 


Gebruik Dia 4 voor sessie 2 


� Geef nogmaals kort het stappenplan weer en geef aan dat het in deze sessie gaat 


om de stappen 3–6: het multidisciplinair in kaart brengen van de probleemsituatie, 


begrijpen/verklaren van de probleemsituatie, bedenken en afspreken van 


interventies.  


� Herinner deelnemers er aan dat ter voorbereiding hiervan de stap informatie 


verzamelen is gezet. Voor deze stap heeft een aantal betrokkenen medische, 


psychologische of omgevingsinformatie verzameld die ze tijdens deze sessie zullen 


inbrengen. 


Gebruik Dia 5 voor sessie 2 


� Doelstellingen van sessie 2: 


- elkaar (multidisciplinair) presenteren welke factoren mogelijk het 


probleemgedrag bepalen; 


- beeldvorming: hoe ontstaat het probleemgedrag bij deze cliënt in deze 


situatie?  


- stellen van doelen; 


- bedenken van interventies. 


 


� Vraag of het iedereen duidelijk is wat het doel van deze sessie is. Verduidelijk zo 


nodig. 
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Stap 3: De probleemsituatie multidisciplinair in kaart brengen: 


resultaten 


Benodigde tijd 50 minuten 


Lesmethode Presenteren en doorvragen 


 


Aanwijzingen 


Korte inleiding met behulp van Dia 6 voor sessie 2 


� Verzoek degenen die informatie hebben verzameld/beschreven om hun bevindingen 


kort toe te lichten.  


� Zorg dat de presentaties kort en bondig zijn, door vooraf een tijdslimiet aan te geven. 


Normaal gesproken moeten de bevindingen in 10 minuten voor het voetlicht gebracht 


kunnen worden. Overweeg of gedetailleerde informatie al voorafgaand aan de 


bijeenkomst uitgedeeld moet zijn. 


� Geef de anderen de mogelijkheid om hierover vragen te stellen. De 


gespreksleider/trainer noteert kort de belangrijkste elementen van iedere presentatie 


en schrijft deze op een flip-over. 


NB. Het is wellicht ook mogelijk om de belangrijkste bevindingen (factoren) op een 


flip-over te zetten. Daarmee kan tijdens de stap ‘Begrijpen’ worden gebrainstormd 


door de verschillende factoren met elkaar te verbinden. 


� Zorg dat alle relevante disciplines (zoals de vorige keer afgesproken) aan bod 


komen. 
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Stap 4: Begrijpen van het gedrag 


Benodigde tijd 30 minuten 


Lesmethode Brainstorm 


 


Aanwijzingen 


Korte inleiding met behulp van Dia 7 voor sessie 2 


� Geef aan dat op dit moment de puzzelstukjes verzameld zijn en dat het er nu om 


gaat de puzzel in elkaar te leggen.  


� Start met het maken van de beeldvorming van de eigen cliënt door de genoteerde 


elementen op een flip-over met elkaar te verbinden. Aandachtspunten: 


- Vermijd jargon. Probeer factoren in zo concreet mogelijke termen te 


verwoorden. 


- Vraag je bij iedere ´pijl´ af of je echt begrijpt hoe ´het werkt´. Bijvoorbeeld: als 


er een pijl staat tussen angstgevoelens en agressief gedrag, dan moet 


aannemelijk zijn dat bij deze persoon angst leidt tot agressie (bijvoorbeeld 


doordat angstige emoties worden verdrongen door boze emoties). 


- Houd – voor zover mogelijk – de logica en causaliteit in de gaten. Als 


factoren gezien worden als oorzaken, dan moeten ze voorafgaan aan het 


probleemgedrag. Gevolgen van probleemgedrag komen na het 


probleemgedrag. 


- Zoek expliciet ook naar factoren die te beïnvloeden zijn. Het beste te 


beïnvloeden zijn factoren die met het team of de zorg/begeleiding te maken 


hebben. 


- Check met het schema uit bijlage 2 (hand-out 3) of je alle typen factoren in 


de analyse betrokken hebt: omgeving (fysiek, sociaal, dagbesteding) en 


persoon (medisch-biologisch, psychologisch, persoonlijkheid). 


- Houd het bij een zo simpel mogelijke, maar werkbare verklaring; streef naar 


een verklaring die je in circa een half A4 verwoordt.  


� Resultaat: een overzicht van factoren (oorzaken, gevolgen) en de relaties 


daartussen. 


� Resultaat: een korte beschrijving (ca. een half A4) van de kern van het probleem en 


hoe dat is ontstaan. 
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Stap 5: Wat wil je bereiken (Doelen) en Stap 6: Bedenk wat je 


gaat doen (Interventies) 


Benodigde tijd 45 minuten 


Lesmethode Brainstorm en prioritering 


 


Aanwijzingen 


Korte inleiding met behulp van Dia 8 en 9 voor sessie 2 


� Loop de verschillende (belangrijkste) onderdelen van het beeld (de ‘geeltjes’) langs 


en bespreek de mogelijkheden om op die onderdelen een interventie te richten. Doe 


dit voornamelijk bij de factoren die vooraf gaan aan het probleemgedrag, want deze 


geven de meeste kans op het voorkomen van het probleem. Maar: vaak houden 


factoren die in de tijd na het probleemgedrag plaatsvinden het probleem in stand. 


Dus ook daar moet aandacht voor zijn. 


� Kies die factoren waarvan jullie samen vermoeden dat deze de meeste kans op 


succes bieden. Verzamel bij die factoren mogelijke interventies. 


� Zet de verschillende interventies op een flip-over en beoordeel deze op basis van 


verwacht effect en haalbaarheid van de uitvoering. Interventies die (relatief) 


gemakkelijk zijn uit te voeren én waarvan het verwachte effect (relatief) hoog is, 


verdienen de voorkeur (hoge prioriteit).  


� Kies op basis van de gemaakte prioriteiten welke interventie(s) zullen worden 


uitgevoerd. 


� Formuleer realistische verwachtingen ten aanzien van de interventies. 
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Lesmateriaal 


Op de CD/Internet/DVD is het volgende lesmateriaal te vinden dat hoort bij sessie 1 van 


de lessenmodule. 


� PowerPointpresentatie voor sessie 2 (1 t/m 7) 


� Hand-out 4: Uitnodiging sessie 2, inclusief een tijdschema 
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Sessie 3: Resultaten beoordelen 


Het doel van deze derde sessie is om de stappen acht en negen uit het stappenplan te 


doorlopen. Daarbij gaat het om de volgende punten: 


- Het bekijken van de resultaten van de interventie(s). 


- Conclusie trekken in termen van succes of (nog) geen succes. 


- Besluiten hoe het traject vervolgd moeten worden. 


 


Aan het einde van de sessie moet aan alle betrokkenen duidelijk zijn of de interventie: 


1. het gewenste resultaat heeft opgeleverd zodat de werkwijze moet worden 


volgehouden en verankerd in het werkproces; 


2. succesvol lijkt, maar moet worden volgehouden om meer aantoonbare 


resultaten te leveren; 


3. onvoldoende resultaat oplevert zodat moet worden teruggegaan naar een 


eerdere stap in het stappenplan. 
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Aanwijzingen voor de trainer 


Hieronder staan de verschillende onderdelen van de derde sessie beschreven. Dit begint 


met een (voorbeeld)tijdschema, dat de sessie in één oogopslag weergeeft. Vervolgens 


lichten we per onderdeel toe hoe dat onderdeel inhoudelijk en procesmatig kan worden 


ingevuld.  
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Programma (voorbeeld tijdschema) 


Het onderstaande tijdschema geeft een indicatie van de duur van de onderdelen. Bij 


andere begintijden dan 9.00 uur past u de tijden in de tabel aan. Hiervoor kunt u hand-out 


5 gebruiken. 


 


Tijd Duur Onderdeel  


09.00 uur 10 min. Doelstellingen 
 


09.10 uur 30 min. Stap 8: bekijken van resultaten - ervaringen 


delen 


 


09.40 uur 30 min. Stap 8: bekijken van resultaten - resultaten 


versus verwachtingen 


 


10.10 uur 20 min. Stap 9: Conclusies 
 


10.30 uur 15 min. Afspraken doorlopen 
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Doelstellingen 


Benodigde tijd 10 minuten 


Lesmethode Presentatie  


 


Aanwijzingen 


� Herinner de groep aan het doel van de vier sessies: meer inzicht te krijgen in wat 


probleemgedrag nu eigenlijk is, hoe het ontstaat en hoe je er mee om kunt gaan.  


Gebruik Dia 1- 4 voor sessie 3 


� Presenteer (kort) het stappenplan, zodat iedereen weet in welke fase van het proces 


men zit. 


Gebruik Dia 5 


� Geef ter introductie van deze sessie aan dat de vorige keren is stilgestaan bij 


probleemgedrag van <naam cliënt > en de mogelijke factoren die hebben geleid tot 


dit gedrag. Geef aan dat de groep vervolgens gezamenlijk (met elkaar en wellicht de 


familie/naasten) de factoren in kaart hebben gebracht die mogelijk leiden tot het 


gedrag. Benoem deze factoren en de gemaakte verklaring (begrijpen) <zie resultaat 


sessie 2>. Daarna zijn doelen opgesteld en mogelijke interventies bedacht. Er zijn 


enkele interventies gekozen om uit te voeren. Benoem deze interventies <zie 


resultaat sessie 2>.  


Geef aan dat afgesproken is dat de afgelopen periode de interventies uitgevoerd 


zouden worden. Geef ook aan dat (als) is afgesproken dat de resultaten van deze 


interventies gemeten zouden worden.  


� Geef aan dat jullie in deze sessie gezamenlijk bekijken hoe het proces is verlopen 


(ervaringen delen), welke resultaten geboekt zijn en of deze resultaten beantwoorden 


aan de geformuleerde verwachtingen (evaluatie). 
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Stap 8: Bekijken van resultaten – ervaringen delen 


Benodigde tijd 30 minuten 


Lesmethode Discussie 


 


Aanwijzingen 


� Informeer bij deelnemers wat was afgesproken en in hoeverre zij de interventies 


hebben kunnen uitvoeren. Sta stil bij mogelijke belemmeringen, zowel praktisch als 


inhoudelijk. Noteer deze op een flip-over. 


� Lukt het sommige medewerkers wel, maar andere niet om de afgesproken aanpak uit 


te voeren? Hoe komt dat? 


� Maak een rondje over de veranderingen (verbeteringen/verslechteringen) die ieder 


heeft geconstateerd. Noteer deze op een flip-over. 


� Welke informatie hebben de begeleiders van de cliënt en zijn/haar verwanten 


gekregen over de gekozen aanpak? Noteer de informatie op een flip-over. 


� Dit onderdeel van de sessie heeft meer inzicht gegeven in procesmatige aspecten: 


(organisatorische) factoren die een rol spelen bij het bereiken van de resultaten. Zijn 


de afspraken duidelijk en houdt men zich daaraan? Hoe verloopt de samenwerking in 


het team? Deze aspecten komen straks bij het trekken van conclusies over de 


behaalde (meet)resultaten weer aan de orde. 
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Stap 8: Bekijken van resultaten – resultaten versus 


verwachtingen (Evaluatie) 


Benodigde tijd 30 minuten 


Lesmethode Discussie 


Aanwijzingen 


� Deel de meetresultaten uit en bespreek de uitkomsten. Is duidelijk wat de 


verandering is ten opzichte van de eerste meting(en)? 


Gebruik Dia 6 voor sessie 3 


- Wat zijn de resultaten van de metingen? 


- Wat betekenen de resultaten/uitkomsten? 


- Zijn de doelen bereikt? 


- Zijn de verwachtingen uitgekomen? 


- Is het probleemgedrag verminderd (hoe vaak treedt het nu op en in welke 


situatie)? 


- Is er nieuw probleemgedrag ontstaan? 


� Noteer de uitkomsten op een flip-over.  


� Vergelijk de resultaten van de metingen met de evaluatie van het proces (de 


werkwijze). Wat valt op? Is hieruit een conclusie te trekken?  


� Afhankelijk van de resultaten zijn er meerdere mogelijkheden: 


- Als het probleemgedrag is blijven bestaan moet het team misschien 


duidelijker werkafspraken maken (evaluatie proces). 


- Als het probleemgedrag is blijven bestaan moet het team misschien voor een 


andere oplossing kiezen. Ga terug naar eerdere stappen (sessie 1 en 2). 


Gebruik Dia 7 voor sessie 3 


- Het probleemgedrag is verminderd en/of het team kan beter omgaan met het 


gedrag: vat samen wat jullie hebben geleerd en ga verder met het onderdeel 


Conclusies (stap 9).Je kunt voor de samenvatting gebruik maken van het 


formulier samenvatting stappenplan (Bijlage 3 en hand-out 6). 
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Stap 9: Conclusies 


Benodigde tijd 20 minuten 


Lesmethode Discussie en brainstorm  


 


Aanwijzingen 


� Wanneer de conclusie hierboven was dat de gekozen aanpak voor deze cliënt werkt, 


dan is het van belang om er met elkaar voor te zorgen dat de verbetering behouden 


blijft. Maak – om er zeker van te zijn dat je op dit punt zit - een rondje zodat je van 


alle aanwezigen weet of hij/zij: 


- er van overtuigd is dat gekozen aanpak de juiste is en dus voor de cliënt 


noodzakelijk; 


- zich in staat acht de gekozen aanpak te blijven volhouden; 


- zich bewust is van de gevolgen voor de cliënt en het team als het niet lukt om 


te handelen volgens gekozen aanpak; 


- de leidinggevende op de hoogte stelt als het niet lukt volgens gekozen 


aanpak te handelen. 


� Maak vervolgens concrete afspraken en zorg dat deze worden vastgelegd, 


bijvoorbeeld in het zorgleefplan van de cliënt. 


� Spreek (een) evaluatiemoment(en) af. 


� Wijs iemand aan die verantwoordelijk is voor het signaleren en rapporteren (aan 


leidinggevende) van ‘kinken in de kabel’ (gekozen aanpak wordt niet meer gevolgd, 


probleemgedrag treedt weer op of verergert en dergelijke). 


 


 


VERVOLG 


 Voorafgaand aan sessie 4 is het nodig dat de leidinggevende een Plan van Aanpak 


maakt. Hierin beschrijft hij/zij hoe het werken volgens het stappenplan (de algemene 


methodiek) kan worden geïmplementeerd in de dagelijkse werkprocessen. De opdracht 


voor het schrijven van een Plan van Aanpak is opgenomen in bijlagen 4–6. 







 


Sessie 3: Resultaten beoordelen   


Pagina 48 Zorg zelf voor Beter – Lesmodule stappenplan probleemgedrag   


 


Lesmateriaal 


 


In het bijgevoegde materiaal is het volgende lesmateriaal te vinden dat hoort bij sessie 3 


van de lessenmodule. 


 


� PowerPointpresentatie voor sessie 3 (1 t/m 7). 


� Hand-out 5: Uitnodiging sessie 3, inclusief een tijdschema. 


� Hand-out 6: Samenvatting stappenplan. 


 


Lesmateriaal behorend bij de opdracht voor de leidinggevende. 


� Bijlage 4: Opdracht: maken van een Plan van Aanpak. 


� Bijlage 5: Werkwijze volgens stappenplan: vragen ter reflectie. 


� Bijlage 6: Checklist vasthouden veranderingen. 
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Sessie 4: Afsluiten 


Tijdens de voorgaande sessies is er veel aandacht geweest voor de werkwijze en de 


gemaakte afspraken. Na afloop van een traject bestaat de kans dat de aandacht 


verdwijnt en dat medewerkers in hun ‘oude’ werkwijze vervallen. Als ze echter 


enthousiast zijn over de verbetering zal de positieve houding makkelijker blijven en wordt 


het ‘nieuwe’ werken de norm. Toch is het van belang om regelmatig aandacht te blijven 


besteden aan het onderwerp en de nieuwe werkwijze onderdeel van de ‘gewone’ 


werkprocessen te laten zijn. Het doel van deze vierde sessie is om de geleerde 


methodiek van het stappenplan te borgen. 


In de eerste drie sessies ging het bij het werken met het stappenplan vooral om het 


gedrag van een specifieke cliënt en de interactie met het team. Bij deze sessie gaat het 


erom hoe u de methodiek van het werken met het stappenplan zelf kunt vasthouden. We 


staan stil bij de vraag wat er nodig is om deze manier van werken vast te houden bij 


volgende cliënten en gebruiken hierbij de resultaten van de opdracht van de vorige 


sessie. 
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Aanwijzingen voor de trainer 


Hieronder staan de verschillende onderdelen van de vierde sessie beschreven. Dit begint 


met een (voorbeeld)tijdschema dat de sessie in één oogopslag weergeeft. Vervolgens 


lichten we per onderdeel toe hoe dat onderdeel inhoudelijk en procesmatig kan worden 


ingevuld. 
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Programma (voorbeeld  tijdschema) 


Het onderstaande tijdschema geeft een indicatie van de duur van de onderdelen. Bij 


andere begintijden dan 9.00 uur past u de tijden in de tabel uiteraard aan. Hiervoor kunt u 


hand-out 7 gebruiken. 


 


Tijd Duur Onderdeel  


09.00 uur 5 min. Doelstellingen 
 


09.05 uur 45 min. Presentatie Plan van Aanpak & discussie 
 


10.50 uur 10 min. Afsluiting 
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Doelstellingen 


Benodigde tijd 5 minuten 


Lesmethode Presentatie  


 


Aanwijzingen 


� Herinner de groep aan het doel van de vier sessies: meer inzicht te krijgen in wat 


probleemgedrag nu eigenlijk is, hoe het ontstaat en hoe je ermee om kunt gaan.  


� Vorige keren is stilgestaan bij de introductie en het gebruik van het stappenplan bij 


één cliënt. Deze sessie is bedoeld om helder te krijgen hoe we de systematiek van 


werken met het stappenplan kunnen vasthouden en hierover concrete afspraken te 


maken. 







 


Sessie 4: Afsluiten 


Zorg zelf voor Beter – Lesmodule stappenplan probleemgedrag Pagina 53 


 


Presentatie Plan van aanpak 


Benodigde tijd 45 minuten 


Lesmethode Presentatie en discussie 


 


Aanwijzingen 


� Het verdient de voorkeur dat de leidinggevende zelf het Plan van Aanpak aan de 


groep presenteert. De docent is tijdens deze sessie vooral procesbegeleider.  


� Deel bij voorkeur een papieren versie uit zodat iedereen het rustig kan doornemen. 


Maak in overleg met de leidinggevende eventueel een PowerPointpresentatie van 


punten die extra benadrukt moeten worden. U kunt hierbij als hulpmiddel hand-out 8 


gebruiken. 


� Ga met de groep in discussie over de haalbaarheid en wenselijkheid van 


voorgestelde acties. Ontbreken er actiepunten? Laat iemand uit de groep de 


hoofdpunten uit de discussie noteren. 


� Maak concrete afspraken en leg deze vast. 


 


 


 







 


Sessie 4: Afsluiten 


Pagina 54 Zorg zelf voor Beter – Lesmodule stappenplan probleemgedrag   


 


Afsluiting 


Benodigde tijd 10 minuten 


Lesmethode Presentatie en discussie 


 


Aanwijzingen 


� Vat samen wat is bereikt, bijvoorbeeld met de volgende tekst. De afsluiting van de 


trainingsmodule is bereikt. In de eerste twee sessies ging het vooral over meer 


inzicht krijgen in wat probleemgedrag nu eigenlijk is, hoe het kan ontstaan en hoe je 


ermee om kunt gaan. In de derde sessie zijn de resultaten van deze werkwijze bij 


een cliënt besproken en zijn de ervaringen gedeeld. Op basis van deze evaluatie is 


een Plan van Aanpak gemaakt, met als doel de nieuwe werkwijze mogelijk te maken 


voor volgende cliënten. In de vierde sessie stond de bespreking van dit plan op de 


agenda en is met elkaar de centrale vraag besproken: Hoe implementeren we de 


methodiek van het stappenplan in de dagelijkse werkprocessen? En wat hebben we 


nodig om deze manier van werken vast te houden?  


� Herinner de groep aan het doel van de trainingsmodule en het verband tussen de 


verschillende sessies. 


� Er is een Plan van Aanpak geschreven en er zijn concrete afspraken gemaakt die 


kunnen helpen om het ‘nieuwe’ werken de standaard werkwijze te laten worden. Om 


te voorkomen dat de aandacht verdwijnt, medewerkers in hun ‘oude’ werkwijze 


vervallen en om te controleren of u op de goede weg bent met elkaar, zijn 


evaluatiemomenten nodig. Deze kunnen zowel klein (tijdens overdracht) of groot 


(multidisciplinair overleg) zijn. 


� Plan (een) evaluatiemoment(en) met elkaar. 


� Tot slot: bedank een ieder voor zijn/haar inzet! 
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Lesmateriaal 


 


Op de CD/Internet/DVD is het volgende lesmateriaal te vinden dat hoort bij sessie 4 van 


de lessenmodule. 


� Hand-out 7: Uitnodiging sessie 4, inclusief een tijdschema 


� Hand-out 8: Checklist vasthouden veranderingen
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Bijlagen 
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Bijlage 1. Meten van probleemgedrag – voorbereiding 


voor docent 


Inleiding 


Voordat de docent (meestal een gedragskundige of arts) het team instructie kan geven 


over hoe het probleemgedrag bij de gekozen cliënt concreet kan worden gemeten, is 


enige voorbereiding gewenst. Deze tekst biedt deze voorbereiding. De volgende 


onderdelen komen aan bod: 


- Het belang van meten van probleemgedrag. 


- Enige ‘theorie’ over meten. 


- Meten in de praktijk, enkele voorbeelden. 


- Voorbereiding van de instructie (zie de instructie bij sessie 1). 


Het belang van meten van probleemgedrag 
Het belang van meten wordt in de praktijk nogal eens met de mond beleden. Men zégt 


dat het belangrijk is, maar vaak komt het er niet van… 


Toch willen we nog eens voor het voetlicht brengen waarom het meten van 


probleemgedrag – vooral als er sprake is van het uitvoeren van interventies om dat 


probleemgedrag terug te dringen – belangrijk is. 


Ten eerste vinden wij het belangrijk dat je feedback krijgt (en wilt krijgen) over je 


handelen. Als een interventie wordt toegepast om het probleemgedrag te verminderen of 


zelfs te doen verdwijnen, is het belangrijk dat je weet of die interventie ‘werkt’. Hierbij is 


het natuurlijk belangrijk dat degenen die de interventies uitvoeren (en dat zijn vaak 


dezelfde personen als degenen die de metingen doen) op regelmatige tijden de 


meetresultaten teruggekoppeld krijgen. Immers, feedback is efficiënter naarmate het 


directer – als het nog relevant is – gegeven wordt. 


Ten tweede is het belangrijk te beseffen dat meten niet een ‘kwestie van gevoel’ is. Hoe 


vanzelfsprekend dit ook klinkt, in de praktijk vertrouwt men nogal eens op het eigen 


oordeel dat het “(…) veel beter gaat met de cliënt. Hij zit beter in zijn vel. En ook de 


omgeving ervaart meer plezier aan hem (…).” Hoe belangrijk het intuïtieve oordeel van 


professionals ook kan zijn, dit oordeel kan ook gemakkelijk beïnvloed worden door een 


positieve stemming over wat er met een cliënt gebeurt. Soms ontstaat er meer begrip 


voor (het probleemgedrag van) een cliënt, waardoor de beleving van het probleem 


verandert. Men ervaart het probleemgedrag als minder storend en zal gemakkelijker 


rapporteren dat het probleemgedrag is verminderd. In werkelijkheid hoeft dit echter 


helemaal niet het geval te zijn. 


Tot slot is verantwoording soms een reden om concreet te meten in hoeverre het 


probleemgedrag daadwerkelijk afneemt. Als financieel (of met personeel) wordt 


geïnvesteerd in het beter omgaan met probleemgedrag, zal een manager/bestuurder of 


andere financier graag willen weten tot welke resultaten die bijdragen concreet hebben 


geleid. 


Het is belangrijk om het belang van meten goed over te brengen aan degenen die 


moeten registreren. Zij doen immers vooral het ‘meetwerk’. De motivatie daarvoor is 
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gewoonlijk niet groot en het achterliggende belang van meten is dan mogelijk een factor 


die de motivatie kan verhogen.  


Enige ‘theorie’ over meten 


Probleemgedrag kan op verschillende wijzen worden geregistreerd. Welke meetwijze u 


moet kiezen, hangt af van wat u wilt meten. Om dit probleem te illustreren, geven we 


enkele voorbeelden: 


- Bij het registreren van zeer agressieve uitbarstingen, die niet heel vaak 


voorkomen, wil je niet het risico lopen dat een incident wordt gemist. 


- Bij zeer frequent roepgedrag is het ondoenlijk om alle keren ‘zuster!’ te 


registreren. 


- Bij ‘weglopen’ is de afstand die men weg loopt belangrijk om te registreren. 


- Bij hoofdbonken kan de hardheid waarmee gebonkt een essentieel aspect zijn. 


- Bij bepaalde vormen van zelfverwondend gedrag kan de duur van het gedrag van 


belang zijn om te registreren. 


Deze verschillende aspecten maken dat verschillende meetwijzen nodig zijn. De 


volgende manieren kunnen worden onderscheiden. 


Registratie van wel of niet voorkomen van probleemgedrag 


Hier gaat het om de vraag of het gedrag wel (+) of niet (-) voorkomt. Het aantal keren dat 


het voorkomt, de ernst of de duur ervan, zijn hier niet van belang. Het gaat alleen om de 


vraag “ja” of “nee”. Dit is een geschikte registratie voor gedrag dat weliswaar duidelijk 


waarneembaar is, maar waarvan het niet altijd duidelijk is wanneer het begint, eindigt of 


weer opnieuw begint. Denk bijvoorbeeld aan het zichzelf slaan. Is iedere klap een 


incident? Of is het herhaaldelijk, snel slaan één incident? Hoe snel moet het dan zijn? De 


vraag of het probleemgedrag aanwezig was, is echter simpel te beantwoorden. 


Registratie van de frequentie van probleemgedrag 


Hier gaat het erom dat het aantal keren dat het (precies omschreven) probleemgedrag 


voorkomt wordt geregistreerd. Dit is vooral geschikt voor gedrag met een duidelijk begin 


en einde en dat duidelijk te ‘tellen’ is. 


Het registreren van scores voor duur of intensiteit 


Soms is de duur van probleemgedrag of de intensiteit ervan van groot belang. Misschien 


is het niet waarschijnlijk dat het gedrag zal verdwijnen en is het streven dat een cliënt 


minder lang met zijn hoofd bonkt of dat hij extreem agressief is. In zo’n geval kan het 


gedrag (vooraf) ook worden opgedeeld in verschillende scores. Bijvoorbeeld: 


1. Minder dan 3 minuten hoofdbonken. 


2. Tussen 3 en 7 minuten hoofdbonken. 


3. Meer dan 7 minuten hoofdbonken. 


Uiteraard kunt u de inhoud en het aantal scoringsmogelijkheden geheel passend maken 


voor de situatie. Registratie gebeurt iedere keer dat het gedrag voorkomt. 


Drie aandachtspunten 


Bij deze registratiewijzen moeten nog drie zaken worden overwogen, die in de metingen 


kunnen worden meegenomen. 
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1. Keuze van de lengte van het meetinterval 


Bij alle bovenstaande manieren van meten kunt u voor verschillende intervallen 


kiezen. Bij gedragingen die niet zo frequent voorkomen, is het waarschijnlijk 


verstandig om alle incidenten te registreren. Dat is zeker het geval als het ook nog 


eens om ernstige incidenten gaat. Bijvoorbeeld wanneer een cliënt enkele malen per 


week ernstig agressief is. 


Wanneer gedrag erg frequent voorkomt, is het verstandig een klein interval te kiezen. 


Daarbij zijn in principe alle intervallen mogelijk: van enkele seconden tot aan 


dagdelen. Als het bijvoorbeeld gaat om zeer veelvuldig roepen, is het verstandig een 


interval van een paar minuten te kiezen.  


2. Keuze van het moment van herhalingsmetingen 


Wanneer het gaat om het meten van veranderingen in probleemgedrag, is het 


belangrijk dat de metingen zoveel mogelijk vergelijkbaar zijn. Een belangrijke 


overweging daarbij is dat de meting op een vergelijkbaar moment wordt gedaan. Dat 


kan zijn op een bepaalde dag in de week, een tijdstip op een dag of een ander 


specifiek moment (naar bed gaan, opstaan, aan tafel gaan, etc.). 


3. Registreren van extra analysegegevens 


Wanneer sprake is van het registreren van alle incidenten van het probleemgedrag 


(in een bepaald tijdsinterval), kunt u overwegen om óók aanvullende gegevens te 


registreren, zoals gebeurtenissen die aan het incident voorafgingen of die volgden op 


het incident. Ook kunt u noteren wie er bij het incident betrokken (aanwezig) waren. 


Deze extra gegevens kunnen helpen om te analyseren waarom/waardoor het 


probleemgedrag optreedt. Hier zit echter een risico aan. Naarmate u de meting meer 


gaat ‘verzwaren’ met analysegegevens, kan het zijn dat dit ten koste gaat van een 


juiste registratie en dat brengt de vergelijkbaarheid van herhalingsmetingen in 


gevaar. Ook wanneer het voor een analyse belangrijk is om andere momenten op 


een dag te meten, worden metingen minder goed vergelijkbaar. Met andere woorden: 


pas op dat de doelen meten van veranderingen en analyse elkaar niet (te veel) bijten. 


 


Meten van probleemgedrag bij een concrete cliënt: de praktijk 
Vanwege de grote hoeveelheid keuzes die gemaakt moeten worden, is het verstandig als 


de docent (gedragskundige/arts) dit onderdeel van de sessie voorbereidt. Doel is 


daarmee een selectie te maken van de informatie die voor deze cliënt van belang is. 


Hieronder delen we de voorbereiding op in negen onderdelen. Bij het lesmateriaal zit het 


formulier dat hieronder staat. Dit formulier kan deze voorbereiding ondersteunen. 
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Voorbeeld 


 


 


Voorbereiding meting van probleemgedrag door 
gedragskundige 


 


Doelgedrag 


Toelichting Beschrijf hier het probleemgedrag dat u denkt te gaan meten zo concreet 
mogelijk. Houd er rekening mee dat de observatoren (begeleiding, 
verzorgenden) het gedrag moeten kunnen waarnemen en snel kunnen 
beslissen of ze het moeten ‘tellen’. Vermeld – indien nuttig – ook 
uitsluitingen: wat tellen we (hier) niet? 


Afweer van de verzorging met fysieke uitingen.   


Zoals: verzorgenden beetpakken, slaan  


Frequentie, duur en intensiteit 


Toelichting Om een geschikte meetmethode en een geschikt meetinterval te kunnen 
kiezen, is het belangrijk om vooraf een indruk te hebben van de frequentie, 
duur en intensiteit van het probleemgedrag. 


Frequentie (ongeveer) 3-5 keer per week 


Duur (ongeveer) Kort, het gaat om één keer slaan 


Intensiteit Matig, verzorgenden  schrikken behoorlijk, maar geen (blijvend) letsel 


Keuze van de meetmethode 


Toelichting • frequentiemeting is geschikt voor makkelijk te tellen probleemgedrag; 


• ja/nee meting is geschikt voor moeilijk te tellen probleemgedrag; 


• scoremeting is geschikt als de intensiteit of duur van het 
probleemgedrag belangrijk is én deze gecategoriseerd kunnen worden 
(bijvoorbeeld op een 5-puntsschaal). 


Meest geschikte meting  


 


 


 


Indien scoremeting: 


 


1: beschrijving score 1 (minst langdurig/intensief) 


2: beschrijving score 2 


3: beschrijving score 3 


4: beschrijving score 4 


5: beschrijving score 5 (meest langdurig/intensief) 


Keuze van het meetinterval 


Toelichting Met het meetinterval moet de balans gezocht worden tussen praktische 
uitvoerbaarheid (het registreren moet het gewone handelen niet 
onmogelijk maken) en voldoende rijke informatie (niet te weinig tellen, 
waardoor geen verschillen tussen metingen ontstaan). 


Frequentiemetin


g


Ja/nee meting


Scoremeting
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Meetinterval Dagelijks (maandag t/m vrijdag) tussen 8.00 en 17.00 uur (tijdens de 
‘dagdienst’). Alle incidenten moeten geteld worden. 


Keuze van het meetmoment/de meetsituatie 


Toelichting Als het probleemgedrag (vrijwel) alleen op bepaalde momenten voorkomt 
of in bepaalde situaties, kan overwogen worden om alleen op die 
momenten/in die situaties te meten. 


Meetmoment/ meetsituatie Als de cliënt verzorgd wordt. 


Keuze observatoren 


Toelichting Wie worden geacht het probleemgedrag waar te nemen en te registreren? 
Deze personen moeten hier uiteraard van op de hoogte zijn en goed 
(volgens bovenstaande keuzes) geïnstrueerd worden. 


Observatoren De begeleiding (allemaal) van de dagdienst 


Hoe worden metingen geregistreerd? 


Toelichting Als een observator het probleemgedrag signaleert, wat moet hij/zij dan 
concreet doen? 


Registreren Als probleemgedrag zich voordoet, plakt de begeleider/verzorgende een gele 
sticker (‘geeltje’) op het observatieschema. 


Aan het eind van de week (vrijdagmiddag) vat de gedragskundige de 
resultaten samen in ‘het’ Excelbestand. Het observatieschema wordt weer 
leeggemaakt voor de volgende week. 


Meetperiode 


Toelichting De metingen moeten gedurende een afgesproken periode worden 
bijgehouden. Deze periode moet niet te lang zijn, omdat meetmotivatie zal 
afnemen. De periode moet echter ook niet te kort zijn, omdat de 
interventies mogelijk tijd nodig hebben om tot resultaten te leiden. 


Meet periode 8 weken 


Valkuilen 


Toelichting Welke gevaren zijn er die de betrouwbaarheid van de metingen kunnen 
ondermijnen? Geef aan hoe daar mee om te gaan. 


Mogelijke valkuilen, 
problemen 


Invalkrachten zijn mogelijk niet op de hoogte van meetafspraken. Bij 
invalkrachten wordt niet gemeten. Weekscores corrigeren we voor de dagen 
dat er een invalkracht was. De totale meetperiode wordt evenredig verlengd.  
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Bijlage 2. Checklistfactoren bij probleemgedrag 


In deze lijst staat een aantal factoren die te maken kunnen hebben met probleemgedrag. 


Het kan zijn dat deze factoren het gedrag mede veroorzaken, het in stand houden of 


ervoor zorgen dat het oplossen van het probleemgedrag moeilijk is. Hoewel er veel in de 


lijst staat, is de opsomming niet uitputtend. Er kan immers nog meer aan de hand zijn.  


De lijst is bedoeld als hulpmiddel om in het multidisciplinaire of verzorgendeteam een 


aantal gebieden te verkennen. Daarbij kijk je of er misschien belangrijke omgevings- of 


cliëntfactoren zijn vergeten in de analyse van de probleemsituatie.  


Als een factor 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, etc. 


� Licht Voldoende daglicht, mogelijkheid om naar buiten te gaan, verlichting, etc. 


� Ruimte Afdelingsgrootte, ruimtelijke indeling, bewegingsvrijheid, gesloten deuren, 


herkenbaar, veilig, vertrouwd etc. 


� Kleur Gebruik van opvallende/rustige kleuren, contrast etc. 


� Hulpmiddelen Huisregels, bewegwijzering, pictogrammen, etc. 


A2. Factoren in de sociale omgeving 


� Medecliënten Groepsgrootte, contacten met medebewoners etc. 


� Personeel Bejegening van cliënt (luisteren, serieus nemen, betrekken), tijd voor 


ontspanning (wandelen, spelletjes, praatje), reactie personeel op 


probleemgedrag, contact tussen familie en personeel, etc. 


� Anderen Familie, vrienden, vrijwilligers, frequentie van contact, aard van contact, etc. 


A2. Factoren gerelateerd aan de dag invulling 


� Wensen Is bekend wat cliënt wil, sluit de dag invulling hierbij aan etc. 


� Keuzes Vrijheid om voor dag invulling te kiezen, keuze om niets te doen, 


alternatieven 


� Dag invulling Variatie, voldoende uren, voldoende ondersteuning (ook vrijwilligers, familie), 


aansluitend op zorg- en behandelplan, dagstructuur etc. 


� Belasting Overbelasting, verveling etc. 







 


Bijlagen 


Pagina 64 Zorg zelf voor Beter – Lesmodule stappenplan probleemgedrag   


 


B. Cliënt  


B1. Lichamelijke factoren  


� Medische 


diagnose 


Dementie, ziekte van Parkinson, ziekte van Huntington, delier, epilepsie etc. 


� Beperkingen Visuele beperkingen, auditieve beperkingen, lichamelijke beperkingen 


� Ongemakken Pijn, mictie/defecatieproblemen, dorst, benauwd etc. 


� Slapen Inslaapproblemen, doorslaapproblemen. 


� Dieet (Over)matig eten, koffie drinken, alcohol, roken, drugs, allergieën, overmatig 


suikergebruik, kauwfunctie, slikfunctie, conditie gebit, etc. 


� Sensomotorisch Prikkelbaar voor geluid, aanraking, licht etc.  


� Medicatie Psychofarmaca, (last van) bijwerkingen, meerdere medicijnen tegelijkertijd, 


evaluatie van medicatie etc. 


B2. Persoonlijke factoren  


� Levensloop (Traumatische) gebeurtenissen, relatie met ouders/kinderen 


� Persoonlijkheid Copingstrategie, reactie cliënt op lichamelijke en psychische afhankelijkheid 


� Levensstijl Activiteitenniveau, dagnachtritme, teruggetrokken, graag in gezelschap etc. 


B2. Psychische factoren 


� Psych. Diagnose Depressie, angst, psychose, persoonlijkheidsstoornis etc. 
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Bijlage 3. Formulier samenvatting stappenplan 


 


Samenvatting Stappenplan Probleemgedrag 
 


Omschrijving probleem (en concreet gedrag) 


Toelichting Beschrijf hier het probleemgedrag dat u denkt te gaan meten zo concreet 
mogelijk. Houd er rekening mee dat de observatoren (begeleiding, 
verzorgenden) het gedrag moeten kunnen waarnemen en snel kunnen 
beslissen of ze het moeten ‘tellen’. Vermeld – indien nuttig – ook 
uitsluitingen: wat tellen we (hier) niet. 


 


Mogelijke verklaring van gedrag (begrijpen) 


Toelichting Beschrijf hier kort hoe men het probleemgedrag ‘begrijpt’. Wat is de 
achterliggende verklaring van het ontstaan en/of voortduren van het 
probleemgedrag? Dit was het onderwerp van sessie 2. 


Verklaring/ begrijpen  


 


Doel interventie 


Toelichting Geef aan wat met de interventie wordt beoogd 


 


Doel 


 


0 gedragsprobleem verdwijnt; 


0 gedragsprobleem vermindert; 


0 acceptatie gedrag(sprobleem); 


0 voorkomen van gedragsprobleem. 


 


Interventies 


Toelichting Beschrijf hier welke interventies zijn gekozen (sessie 2) en werkzaam 
bleken (sessie 3). 


Interventie Wie voert uit? Wie controleert? 


  


  


  







 


Bijlagen 


Pagina 66 Zorg zelf voor Beter – Lesmodule stappenplan probleemgedrag   


 


Bijlage 4. Opdracht voor het maken van een Plan van 


Aanpak: werkwijze volgens het stappenplan 


implementeren en borgen in dagelijkse 


werkprocessen 


Inleiding 


De Verbetertrajecten Probleemgedrag hebben aangetoond dat werken volgens het 


stappenplan voor veel cliënten een positief resultaat kan opleveren. Hopelijk deelt u deze 


ervaring nu. En als dat zo is, hoe kunt u deze manier van werken dan onderdeel laten zijn 


van de dagelijkse praktijk? Met andere woorden: hoe implementeert u de methodiek van 


het stappenplan in de dagelijkse werkprocessen? Deze vraag staat centraal in komende 


sessie: sessie 4.  


Het implementeren van een nieuwe werkwijze gebeurt niet zo maar vanzelf. Over 


implementatiestrategieën zijn boeken vol geschreven. De vertaling daarvan naar de 


praktijk van de werksituatie is lastig in algemene bewoordingen te gieten. Voor het ene 


team kan het noodzakelijk zijn om een uitgebreide scholing aan te bieden en voor het 


andere team is een A4 met informatie en afspraken voldoende. Kortom, wat werkt is 


afhankelijk van de eigen praktijksituatie. 


Opdracht voor leidinggevende 


Maak voor sessie 4 een Plan van Aanpak hoe je werken volgens het stappenplan kunt 


implementeren in de dagelijkse werkprocessen van het team en/of de organisatie. Om de 


nieuwe werkwijze te kunnen implementeren heb je goed zicht nodig op de huidige 


werkwijze rond probleemgedrag en de (knel)punten waaraan aandacht moet worden 


besteed, zodat medewerkers in staat zijn volgens de nieuwe methodiek te werken. 


In bijlage 5 zijn vragen ter reflectie opgenomen. Deze vragen betreffen vier thema’s die 


mogelijk (knel)punten blootleggen waaraan in het Plan van Aanpak expliciet aandacht 


moet worden besteed. 


Als extra hulpmiddel is in bijlage 6 een Checklist opgenomen. 
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Bijlage 5. Werkwijze volgens stappenplan: vragen ter 


reflectie 


Uitgangspunten van het stappenplan ‘omgaan met probleemgedrag’  


Methodisch-cyclisch én multidisciplinair 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 oorza(a)k(en) van het probleemgedrag vast te stellen. Zo kan 


snel worden ingegrepen om de kwaliteit van leven van de cliënt te verbeteren en 


escalatie van probleemgedrag en crisissituaties te voorkomen.  


Zie ook de afbeelding.  


 


 


Naast het methodisch-cyclische karakter van het stappenplan is de multidisciplinaire 


insteek van belang. Daarachter ligt de gedachte dat probleemgedrag ‘biopsychosociaal’ 


bepaald is (kan zijn). Om goed zicht te krijgen op (de verklaring van) het probleemgedrag 


en de juiste interventies er bij te bedenken is het nodig om meerdere disciplines in het 


proces te betrekken. 
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Vragen voor reflectie op omgaan met probleemgedrag 


Hieronder noemen we vier thema’s die van belang zijn bij een reflectie op het eigen 


omgaan met probleemgedrag. Deze vier thema’s kunnen ook worden gezien als 


knelpunten bij het realiseren van een goede manier om om te gaan met probleemgedrag. 


Als ze als (mogelijk) knelpunt worden herkend is van belang hieraan expliciet aandacht te 


besteden in het Plan van Aanpak. 


Thema 1: Waar ligt de motivatie om volgens het stappenplan te werken? 


Waarom wil ik methodisch-cyclisch (volgens het stappenplan) werken? 


Toelichting bij thema 1: Motivatie om volgens het stappenplan te werken 


State of the art, professionele standaard 


Veel methodische aanpakken sluiten aan bij de state-of-the-art binnen een of meerdere 


beroepsgroepen. Een reden om met het stappenplan (of een andere methodische 


aanpak) te willen werken, is dat u 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 daarbij 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 medewerkers (de 


professionals) zich voortdurend verder verbeteren (professionaliseren). Daarvoor is het 


belangrijk dat u expliciet maakt wat u doet en waarom. Immers pas dan 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. Dat geldt ook 


voor 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? 
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- 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)? 


Toelichting bij thema 2: Hoe wordt gewerkt bij probleemgedrag? 


Concrete vertaling van het stappenplan naar de werkvloer  


Het stappenplan is nog op een vrij algemeen niveau geformuleerd. We zeggen dat de 


problemen in kaart gebracht moeten worden, dat er een verklaring voor (begrijpen van) 


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. 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 en (2) meten in de evaluatie, om in 


kaart te brengen in hoeverre de interventies effect hebben.  


Als het gaat om–het objectief vaststellen van het effect van interventies– (2) zijn de 


volgende aspecten van belang:  


- 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 (wel of geen sprake van bepaald 


[probleem]gedrag) eenvoudig te maken? 


Leiding en verantwoordelijkheid  


Uitvoeren van een stappenplan betreft verschillende stappen, waarbij verschillende 


disciplines meer of minder betrokken zijn. Het kan gemakkelijk gebeuren dat een 


stappenplan stagneert, omdat er ‘op elkaar wordt gewacht’. In situaties waarin een 


stappenplan goed wordt uitgevoerd, is er meestal sprake van één persoon die de 


voortgang ervan in de gaten houdt, iemand die de leiding/coördinatie heeft over de 


uitvoering van de verschillende stappen. Dat betekent soms dat die persoon veel zelf 


doet, maar soms ook dat hij/zij de taken verdeelt. De keuze voor wie de leiding neemt in 


de uitvoering van een stappenplan kan verschillend zijn: de psycholoog, de arts, een 


(unit)hoofd of 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. Vaak is dat adequaat en verdwijnt het ‘probleemgedrag’. Maar er kan een 


moment komen om het probleemgedrag expliciet met een methodische 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. 







 


Bijlagen 


Pagina 70 Zorg zelf voor Beter – Lesmodule stappenplan probleemgedrag   


 


Bij acuut probleemgedrag is het van belang direct een arts te consulteren. 


Rol management 


In de praktijk blijkt nogal eens dat de rol van het management wordt gereduceerd tot 


faciliteren, zodat de randvoorwaarden op orde zijn (zie ook volgende paragraaf). 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: Hoe organiseren we 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? 


Toelichting bij thema 3: Organisatie van de randvoorwaarden 


Overlegstructuur en overlegtijd 


Sommige onderdelen van het stappenplan moeten gezamenlijk worden uitgevoerd. 


Vooral 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: Past onze cultuur bij de gekozen oplossing? 


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? 


Toelichting bij thema 4: Cultuur 


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 disciplines. 
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Bijlage 6. Checklist voor het vasthouden van 


veranderingen: werkwijze volgens 


stappenplan implementeren in het dagelijks 


werkproces 


 


Checklist voor het vasthouden van veranderingen:  


werkwijze volgens stappenplan implementeren in  


het dagelijks werkproces 
 


Maak een contextanalyse 


Toelichting Analyseer welke aspecten uit de context ertoe bijdragen of belemmeren dat 
de verandering (in omgaan met probleemgedrag) wordt vastgehouden. 


Wat bevordert het borgen? 


Hoe kunnen we dat 


benutten? 


 


Wat belemmert het borgen? 


Hoe kunnen we dat 


wegnemen? 


 


Is er draagvlak voor werken 


met het stappenplan? 


 


Is er draagvlak voor het 


meten? 


 


Kernactiviteiten t.b.v. de borging 


Toelichting Benoem kernactiviteiten om tot het gewenste resultaat te komen. 


 


 


Wat moet er gebeuren? 


Bijvoorbeeld: 


- het multidisciplinair team weet bij wie het terecht kan om het 


stappenplan in te zetten (coördinator bekend); 


- het multidisciplinair team weet wanneer het stappenplan wordt 


ingezet (bij iedereen of keuze op grond van….); 


- taken en verantwoordelijkheden van de diverse disciplines bij de 
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uitvoer van het stappenplan zijn duidelijk; 


- rapportage in het zorgleefplan; 


- Scholing op het gebied van probleemgedrag; 


- Scholing op het gebied van methodische werkwijze; 


- Inbreng cliënten/ naasten realiseren; 


- Randvoorwaarden op het gebied van …… realiseren; 


- Plannen teamoverleg. 


Concrete afspraken per kernactiviteit 


Toelichting Maak per kernactiviteit duidelijke afspraken om tot uitvoering te komen. 


wie doet wat wanneer?  


Waar leggen we de 


afspraken vast? 


 


Acties gericht op specifieke groepen betrokkenen 


Toelichting Organiseer aandacht voor specifieke doelgroepen. 


Nieuwe medewerkers  


Stagiaires  


Managers  


Sleutelfiguren  


Randvoorwaarden 


Toelichting Beschrijf benodigde randvoorwaarden en procedures.  


Randvoorwaarden, zoals 


mogelijkheden voor 


overleg en scholing, 


middelen die nodig zijn. 


 


Procedures  


Voorkomen van (oud) ongewenst gedrag 


Toelichting Beschrijf hoe u gaat voorkomen dat cliënten terugvallen in (oud) ongewenst 


gedrag. 


Wat willen we wel 


(gewenst gedrag)? 
 


Welk ongewenst gedrag 


dreigt? Hoe voorkomen we 


dat? 
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Sessie 2: Begrijpen en interveniëren 


Het doel van deze tweede sessie is om de stappen 3 t/m 6 uit het stappenplan te 


doorlopen. Daarbij gaat het om de volgende punten: 


- het multidisciplinair in kaart brengen van de probleemsituatie; 


- het begrijpen van het probleem; 


- het stellen van concrete doelen voor verbetering; 


- het bedenken van een interventie die past bij hoe het probleem wordt begrepen. 


Aan het einde van de sessie moet aan alle betrokkenen duidelijk zijn wat van hen wordt 


verwacht bij het omgaan met (het probleemgedrag van) de cliënt.  
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Aanwijzingen voor de trainer 


Hieronder volgt de instructie voor de trainer die het team van verzorgenden/begeleiders 


leidt in het doorlopen van het stappenplan bij een concrete cliënt. 
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Programma (voorbeeld  tijdschema) 


Het onderstaande tijdschema geeft een indicatie van de duur van de onderdelen. 


Wanneer sprake is van een andere begintijd dan 9.00 uur, pas dan de tijden in de tabel 


aan. Gebruik daarvoor hand-out4 in het bijgevoegde lesmateriaal. 


 


Tijd Duur Onderdeel  


09.00 uur 10 min. Doelstellingen 
 


09.10 uur 50 min. Stap 3: De probleemsituatie multidisciplinair in 


kaart brengen: resultaten 


 


10.00 uur 30 min. Stap 4: Begrijpen van het gedrag 
 


10.30 uur 15 min. Pauze 
 


10.45 uur 45 min. Stap 5: Wat wil je bereiken (Doelen) en Stap 6: 


Bedenk wat je gaat doen (Interventies) 


 


11.30 uur 


(12.00 uur) 


30 min. Afspraken doorlopen 
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Doelstellingen 


Benodigde tijd 10 minuten 


Lesmethode Discussie  


 


Aanwijzingen 


� Herinner de groep aan het doel van de vier sessies: meer inzicht krijgen in wat 


probleemgedrag nu eigenlijk is, hoe het ontstaat en hoe je er mee om kunt gaan. 


Herinner de groep ook aan de opbouw van de vier sessies.  


Gebruik Dia’s 2 en 3 voor sessie 2 


� Ter herinnering: vorige keer is stilgestaan bij de vraag wat probleemgedrag is en 


waarom het belangrijk is om het multidisciplinair in kaart te brengen, namelijk omdat 


probleemgedrag ‘multifactorieel’ bepaald is: er zijn veel verschillende (soorten) 


factoren die probleemgedrag kunnen veroorzaken of in stand houden. 


Gebruik Dia 4 voor sessie 2 


� Geef nogmaals kort het stappenplan weer en geef aan dat het in deze sessie gaat 


om de stappen 3–6: het multidisciplinair in kaart brengen van de probleemsituatie, 


begrijpen/verklaren van de probleemsituatie, bedenken en afspreken van 


interventies.  


� Herinner deelnemers er aan dat ter voorbereiding hiervan de stap informatie 


verzamelen is gezet. Voor deze stap heeft een aantal betrokkenen medische, 


psychologische of omgevingsinformatie verzameld die ze tijdens deze sessie zullen 


inbrengen. 


Gebruik Dia 5 voor sessie 2 


� Doelstellingen van sessie 2: 


- elkaar (multidisciplinair) presenteren welke factoren mogelijk het 


probleemgedrag bepalen; 


- beeldvorming: hoe ontstaat het probleemgedrag bij deze cliënt in deze 


situatie?  


- stellen van doelen; 


- bedenken van interventies. 


 


� Vraag of het iedereen duidelijk is wat het doel van deze sessie is. Verduidelijk zo 


nodig. 
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Stap 3: De probleemsituatie multidisciplinair in kaart brengen: 


resultaten 


Benodigde tijd 50 minuten 


Lesmethode Presenteren en doorvragen 


 


Aanwijzingen 


Korte inleiding met behulp van Dia 6 voor sessie 2 


� Verzoek degenen die informatie hebben verzameld/beschreven om hun bevindingen 


kort toe te lichten.  


� Zorg dat de presentaties kort en bondig zijn, door vooraf een tijdslimiet aan te geven. 


Normaal gesproken moeten de bevindingen in 10 minuten voor het voetlicht gebracht 


kunnen worden. Overweeg of gedetailleerde informatie al voorafgaand aan de 


bijeenkomst uitgedeeld moet zijn. 


� Geef de anderen de mogelijkheid om hierover vragen te stellen. De 


gespreksleider/trainer noteert kort de belangrijkste elementen van iedere presentatie 


en schrijft deze op een flip-over. 


NB. Het is wellicht ook mogelijk om de belangrijkste bevindingen (factoren) op een 


flip-over te zetten. Daarmee kan tijdens de stap ‘Begrijpen’ worden gebrainstormd 


door de verschillende factoren met elkaar te verbinden. 


� Zorg dat alle relevante disciplines (zoals de vorige keer afgesproken) aan bod 


komen. 
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Stap 4: Begrijpen van het gedrag 


Benodigde tijd 30 minuten 


Lesmethode Brainstorm 


 


Aanwijzingen 


Korte inleiding met behulp van Dia 7 voor sessie 2 


� Geef aan dat op dit moment de puzzelstukjes verzameld zijn en dat het er nu om 


gaat de puzzel in elkaar te leggen.  


� Start met het maken van de beeldvorming van de eigen cliënt door de genoteerde 


elementen op een flip-over met elkaar te verbinden. Aandachtspunten: 


- Vermijd jargon. Probeer factoren in zo concreet mogelijke termen te 


verwoorden. 


- Vraag je bij iedere ´pijl´ af of je echt begrijpt hoe ´het werkt´. Bijvoorbeeld: als 


er een pijl staat tussen angstgevoelens en agressief gedrag, dan moet 


aannemelijk zijn dat bij deze persoon angst leidt tot agressie (bijvoorbeeld 


doordat angstige emoties worden verdrongen door boze emoties). 


- Houd – voor zover mogelijk – de logica en causaliteit in de gaten. Als 


factoren gezien worden als oorzaken, dan moeten ze voorafgaan aan het 


probleemgedrag. Gevolgen van probleemgedrag komen na het 


probleemgedrag. 


- Zoek expliciet ook naar factoren die te beïnvloeden zijn. Het beste te 


beïnvloeden zijn factoren die met het team of de zorg/begeleiding te maken 


hebben. 


- Check met het schema uit bijlage 2 (hand-out 3) of je alle typen factoren in 


de analyse betrokken hebt: omgeving (fysiek, sociaal, dagbesteding) en 


persoon (medisch-biologisch, psychologisch, persoonlijkheid). 


- Houd het bij een zo simpel mogelijke, maar werkbare verklaring; streef naar 


een verklaring die je in circa een half A4 verwoordt.  


� Resultaat: een overzicht van factoren (oorzaken, gevolgen) en de relaties 


daartussen. 


� Resultaat: een korte beschrijving (ca. een half A4) van de kern van het probleem en 


hoe dat is ontstaan. 
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Stap 5: Wat wil je bereiken (Doelen) en Stap 6: Bedenk wat je 


gaat doen (Interventies) 


Benodigde tijd 45 minuten 


Lesmethode Brainstorm en prioritering 


 


Aanwijzingen 


Korte inleiding met behulp van Dia 8 en 9 voor sessie 2 


� Loop de verschillende (belangrijkste) onderdelen van het beeld (de ‘geeltjes’) langs 


en bespreek de mogelijkheden om op die onderdelen een interventie te richten. Doe 


dit voornamelijk bij de factoren die vooraf gaan aan het probleemgedrag, want deze 


geven de meeste kans op het voorkomen van het probleem. Maar: vaak houden 


factoren die in de tijd na het probleemgedrag plaatsvinden het probleem in stand. 


Dus ook daar moet aandacht voor zijn. 


� Kies die factoren waarvan jullie samen vermoeden dat deze de meeste kans op 


succes bieden. Verzamel bij die factoren mogelijke interventies. 


� Zet de verschillende interventies op een flip-over en beoordeel deze op basis van 


verwacht effect en haalbaarheid van de uitvoering. Interventies die (relatief) 


gemakkelijk zijn uit te voeren én waarvan het verwachte effect (relatief) hoog is, 


verdienen de voorkeur (hoge prioriteit).  


� Kies op basis van de gemaakte prioriteiten welke interventie(s) zullen worden 


uitgevoerd. 


� Formuleer realistische verwachtingen ten aanzien van de interventies. 


 







 


Sessie 2: Begrijpen en interveniëren   


Pagina 40 Zorg zelf voor Beter – Lesmodule stappenplan probleemgedrag   


 


Lesmateriaal 


Op de CD/Internet/DVD is het volgende lesmateriaal te vinden dat hoort bij sessie 1 van 


de lessenmodule. 


� PowerPointpresentatie voor sessie 2 (1 t/m 7) 


� Hand-out 4: Uitnodiging sessie 2, inclusief een tijdschema 


 


 


 












 


 


 


 


 


 


 


 


Zorg zelf voor Beter 
 


Lesmodule stappenplan 


probleemgedrag 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Peter Koedoot, het Centrum voor Consultatie en Expertise 


Inge van der Stelt, Verenso, Specialisten in Ouderengeneeskunde 


Ruth Pel-Littel, Vilans, kenniscentrum langdurende zorg 


Maritza Allewijn, gz-psycholoog Vivium Zorggroep; SPO/NIP 


 


 







 


Inhoud 


Pagina 2 Zorg zelf voor Beter – Lesmodule stappenplan probleemgedrag   


 


 







 


Inhoud 


Zorg zelf voor Beter – Lesmodule stappenplan probleemgedrag Pagina 3 


 


Inhoud 


Voorwoord  ............................................................................................................................................ 5 


Theoretische achtergrond .................................................................................................................... 6 


De lessenmodule ................................................................................................................................. 10 


Sessie 1: Introductie ........................................................................................................................... 15 


Aanwijzingen voor de trainer .............................................................................................................. 16 


Programma (voorbeeld tijdsschema) ............................................................................................. 17 


Bekijken beeldmateriaal (DVD) ...................................................................................................... 18 


Doelstellingen van sessie 1 ............................................................................................................ 19 


Wat is probleemgedrag? ................................................................................................................ 20 


Multidisciplinaire aanpak ................................................................................................................ 21 


Methodisch werken: het stappenplan ............................................................................................. 23 


Het Stappenplan ................................................................................................................................ 24 


Stap 1: Voorbereiding: afspraken maken ....................................................................................... 27 


Stap 2: De probleemsituatie in kaart brengen: informatie verzamelen .......................................... 29 


Meten ............................................................................................................................................. 30 


Lesmateriaal ....................................................................................................................................... 32 


Sessie 2: Begrijpen en interveniëren ................................................................................................ 33 


Aanwijzingen voor de trainer .............................................................................................................. 34 


Programma (voorbeeld tijdsschema) ............................................................................................. 35 


Doelstellingen ................................................................................................................................. 36 


Stap 3: De probleemsituatie multidisciplinair in kaart brengen: resultaten .................................... 37 


Stap 4: Begrijpen van het gedrag ................................................................................................... 38 


Stap 5 Wat wil je bereiken (Doelen) en Stap 6: Bedenk wat je gaat doen (Interventies) .............. 39 


Lesmateriaal ....................................................................................................................................... 40 


Sessie 3: Resultaten beoordelen ....................................................................................................... 41 


Aanwijzingen voor de trainer .............................................................................................................. 42 


Programma (voorbeeld tijdsschema) ............................................................................................. 43 


Doelstellingen ................................................................................................................................. 44 


Stap 8: Bekijken van resultaten – ervaringen delen ....................................................................... 45 


Stap 8: Bekijken van resultaten – resultaten versus verwachtingen (Evaluatie) ........................... 46 


Stap 9: Conclusies ......................................................................................................................... 47 


Lesmateriaal ....................................................................................................................................... 48 


Sessie 4: Afsluiten ............................................................................................................................... 49 


Aanwijzingen voor de trainer .............................................................................................................. 50 


Programma (voorbeeld tijdsschema) ............................................................................................. 51 


Doelstellingen ................................................................................................................................. 52 


Presentatie Plan van aanpak ......................................................................................................... 53 


Afsluiting ......................................................................................................................................... 54 


Lesmateriaal ....................................................................................................................................... 55 







 


Inhoud 


Pagina 4 Zorg zelf voor Beter – Lesmodule stappenplan probleemgedrag   


 


Bijlagen  .......................................................................................................................................... 57 


Bijlage 1. Meten van probleemgedrag – voorbereiding voor docent ......................................... 58 


Bijlage 2. Checklist factoren bij probleemgedrag ........................................................................ 63 


Bijlage 3. Formulier samenvatting stappenplan ........................................................................... 65 


Bijlage 4. Opdracht voor het maken van een Plan van Aanpak: werkwijze volgens het 


stappenplan implementeren en borgen in dagelijkse werkprocessen ...................... 66 


Bijlage 5. Werkwijze volgens stappenplan: vragen ter reflectie ................................................. 67 


Bijlage 6. Checklist voor het vasthouden van veranderingen: werkwijze volgens stappenplan 


implementeren in het dagelijks werkproces ................................................................ 72 


 


 







 


Voorwoord 


 


Zorg zelf voor Beter – Lesmodule stappenplan probleemgedrag Pagina 5 


 


Voorwoord 


In de afgelopen jaren hebben Vilans, kenniscentrum voor langdurende zorg, Het Centrum voor 


Consultatie en Expertise (CCE) en de Beroepsvereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde 


Verenso in het kader van Zorg voor Beter het verbetertraject Omgaan met probleemgedrag 


uitgevoerd. In totaal hebben we drie trajecten uitgevoerd, met ruim dertig teams uit de 


gehandicaptensector en de sector verpleging en verzorging. Zij hebben geleerd om aan de hand van 


een stappenplan meer methodisch te kijken en handelen wanneer zij geconfronteerd worden met 


cliënten die probleemgedrag vertonen waarop zij geen antwoord hebben. Dit stappenplan is onderdeel 


van de handreiking “Multidisciplinair werken aan Probleemgedrag” bij de Verenso-richtlijn 


Probleemgedrag. 


Op basis van de ervaringen die in het traject zijn opgedaan is een lessenmodule ontwikkeld, waarmee 


intramurale instellingen zelf aan de slag kunnen en problematische situaties met cliënten meer 


methodisch leren aan te pakken. De nadruk ligt op de systematische aanpak van probleemgedrag, 


voor inhoudelijke deskundigheid gaan we ervan uit dat deze in de instellingen zelf aanwezig is. Dit is 


de tekst van deze module. In deze module staan we eerst stil bij de vraag waarom werken aan 


‘probleemgedrag’ belangrijk is en vanuit welke kijk daarop de module is opgebouwd. Dit is het deel 


Theoretische achtergrond. Vervolgens beschrijven we de onderdelen van de module, die is 


opgebouwd uit vier sessies. 
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Theoretische achtergrond1 


Deze lessenmodule gaat uit van een bepaalde visie op probleemgedrag, het ontstaan 


daarvan en het adequaat omgaan daarmee. In deze theoretische achtergrond belichten 


we die visie.  


Inleiding 


Probleemgedrag komt regelmatig voor bij cliënten in de langdurige zorg. Denk 


bijvoorbeeld aan agitatie, claimend gedrag, agressie of apathie. Deze cliënten
2
 lijden 


vaak aan aandoeningen waarbij dergelijk gedrag een symptoom kan zijn. Typerend voor 


probleemgedrag is echter dat die altijd in een context plaatsvindt. Vaak is het de 


interactie tussen de cliënt en die context (omgeving) die leidt tot problemen. Een opname 


in een instelling stelt hoge eisen aan het aanpassingsvermogen van een cliënt. Veel 


probleemgedrag is afhankelijk van de situatie, de persoonlijkheidskenmerken van de 


cliënt zelf en de mensen om haar heen.  


Wat is de definitie van probleemgedrag?  


Probleemgedrag is eigenlijk niet onder één noemer te vangen. We kiezen voor de 


volgende definitie: alle gedrag van de cliënt dat deze cliënt en/of haar omgeving als 


moeilijk hanteerbaar ervaart. In deze omschrijving is duidelijk meegenomen dat 


probleemgedrag vaak een probleem is in relatie tot de omgeving van een cliënt. Een 


voorbeeld maakt dit heel duidelijk: als een cliënt vrij door (delen van) de instelling kan 


lopen zonder de weg kwijt te raken en niet in gevaar kan komen, is ‘zwerven’ geen 


probleemgedrag meer. 


Omgevingsfactoren zijn vaak medebepalend voor het ontstaan van probleemgedrag. 


Termen als ‘storend gedrag’ en ‘gedragsstoornissen’ leggen het probleem en de 


oorzaken eigenlijk uitsluitend bij de cliënt zelf neer. Wij gebruiken deze begrippen niet, 


omdat daarmee de invloed en rol van de omgeving uit beeld raakt. 


Probleemgedrag wordt vrijwel altijd veroorzaakt door meerdere factoren: 


- omgevingsfactoren; 


- lichamelijke factoren en medicijngebruik; 


- psychische factoren; 


- persoonlijke factoren. 


                                                      


1
Bron: Handreiking Multidisciplinair werken aan Probleemgedrag, Verenso 2008 


 


2
 In deze module gebruiken wij het woord cliënt, waar in de praktijk ook vaak de woorden bewoner en patiënt 


worden gebruikt. 
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Deze factoren werken we nader uit in Bijlage 2, Checklist factoren bij probleemgedrag. 


Deze checklist is een handig hulpmiddel bij de stappen 2,3 en 4 van het stappenplan. 


Is probleemgedrag te voorkomen? 


Enerzijds kunnen we deze vraag met ‘nee’ beantwoorden, omdat het probleemgedrag 


vaak juist de reden voor een opname in een instelling is. Probleemgedrag is dan inherent 


aan de ziekte en de belasting voor mantelzorgers is bijvoorbeeld te groot geworden. Toch 


is ook het antwoord ‘ja’ van toepassing: het ontstaan of blijven bestaan van 


probleemgedrag is namelijk meestal wél te beïnvloeden. Daarvoor zijn 


aangrijpingspunten te vinden bij de cliënt zelf en in de omgeving van de cliënt. 


Zo kunnen lichamelijke factoren en medicijngebruik een oorzaak zijn van probleemgedrag 


en is het belangrijk dat de arts onderzoekt of er wellicht sprake is van een behandelbare 


aandoening, het medicijngebruik aangepast kan worden of  eventueel 


symptoombestrijding kan plaatsvinden. Psychische en persoonlijke factoren kunnen vaak 


een oorzaak zijn van probleemgedrag en zijn moeilijk te beïnvloeden maar soms kan een 


psychologische behandeling of medicatie zinvol zijn. 


De omgeving kunnen we onderscheiden in de fysieke en de sociale omgeving. De 


fysieke omgeving wordt gevormd door het gebouw, de ligging, de ruimtelijke indeling en 


de inrichting. De invulling die een instelling aan de huisvesting geeft, moet gebaseerd zijn 


op een duidelijke zorgvisie. De fysieke omgeving wordt in belangrijke mate bepaald door 


het instellingsbeleid. Aanpassingen in de fysieke omgeving kunnen soms bijdragen aan 


vermindering van probleemgedrag. 


Daarnaast is er de sociale omgeving, die bestaat uit medewerkers, familie, medecliënten 


en vrijwilligers. Medewerkers en cliënten beïnvloeden elkaar wederzijds. Te hoge 


werkdruk leidt bijvoorbeeld tot zeer gehaaste werknemers en dat kan probleemgedrag bij 


cliënten veroorzaken. En andersom kan probleemgedrag, vooral agressie, leiden tot 


verminderde motivatie, ziekteverzuim en burn-out bij medewerkers. 


Medewerkers die direct bij de dagelijkse zorg en activiteiten zijn betrokken, moeten 


adequate kennis en vaardigheden hebben om probleemgedrag te kunnen herkennen, 


observeren, rapporteren en hanteren. Door de sociale en fysieke omgeving aan te 


passen aan de mogelijkheden en behoeften van de cliënt is al veel aan probleemgedrag 


te doen. Zo kan het multidisciplinaire team bijvoorbeeld voorkomen dat een cliënt 


overbelast raakt door voortdurende prikkels, of voorkomen dat zij in situaties terechtkomt 


waarmee ze niet weet om te gaan. Een omgeving die lage eisen stelt aan de cliënt kan 


beperkingen compenseren, de psychische belasting verminderen en onafhankelijk 


functioneren bij de cliënt bevorderen. 


Multidisciplinair werken aan probleemgedrag 


Voor wie is probleemgedrag eigenlijk een probleem? 


Probleemgedrag is in de eerste plaats vaak een probleem voor de cliënt zelf. Het is voor 


de cliënt soms de enige manier om zich te uiten. De belangrijkste vraag bij het omgaan 


met probleemgedrag is daarom niet: hoe krijgen we dit gedrag weg? De vraag moet 


luiden: wat heeft deze persoon van ons nodig? 
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Maar ook voor de omgeving is het gedrag meestal een probleem. Denk aan familieleden 


en mantelzorgers, aan andere cliënten en de medewerkers die de betreffende cliënt 


verzorgen of ondersteunen. Ze vinden het gedrag misschien vervelend of hinderlijk, maar 


het kan hen ook in verlegenheid brengen omdat ze niet weten hoe ze ermee moeten 


omgaan. 


Probleemgedrag is dus een probleem voor meer mensen dan de cliënt zelf. En daarmee 


is het ook meteen een probleem van de omgeving. De mogelijke oplossingen moeten 


dan ook niet alleen bij de cliënt gezocht worden, maar vaak vooral in de omgeving zelf.  


 


Wanneer vraagt probleemgedrag om een methodische aanpak? 


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 


adequaat. Vaak verdwijnt dan het ‘probleemgedrag’. Soms is ook het multidisciplinaire 


team al betrokken bij het probleemgedrag, maar lukt het toch niet werkbare oplossingen 


te vinden, Er kan een moment komen om het probleemgedrag expliciet met een 


methodische 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. 


Bij acuut probleemgedrag is het van belang direct een arts te consulteren om lichamelijke 


oorzaken als een delier, decompensatio cordis, pijn, bijwerkingen medicatie en dergelijke 


uit te sluiten.  


 


Waarom vraagt probleemgedrag om een multidisciplinaire aanpak? 


Zoals al gezegd wordt probleemgedrag vrijwel altijd veroorzaakt of in stand gehouden 


door meerdere factoren. Expertise van verschillende disciplines is nodig om met deze 


uiteenlopende factoren rekening te kunnen houden. Daarnaast hebben cliënten in een 


instelling vaak complexe problemen en dat vraagt per definitie om samenwerking tussen 


verschillende disciplines. In de zorg gebruikt men daarvoor meestal de term 


‘multidisciplinaire samenwerking’. Professionals van verschillende disciplines werken dan 


samen bij het stellen van de diagnose, het opstellen van het zorg- of behandelplan en de 


evaluatie daarvan. Teamleden volgen hun eigen diagnostische procedures, maar 


stemmen deze wel goed op elkaar af. Dat voorkomt herhalingen en onnodige belasting 


van de toch al kwetsbare cliënt.  


In het algemeen kan men zeggen dat elke discipline de andere nodig heeft. Dit geldt 


zeker bij probleemgedrag. Zo zal de arts geen goede diagnose kunnen stellen zonder de 


informatie van de verzorgenden/verplegenden en de psycholoog.  


Samenwerken vraagt om communicatie en afspraken over taken en verantwoordelijkheden. 


Een blauwdruk is daarvoor niet te geven, omdat organisaties erg van elkaar verschillen. 
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Daarom is het maken van specifieke en passende afspraken tussen disciplines 


noodzakelijk. 


Wanneer betrek je de cliënt en/of de familie bij het werken aan probleemgedrag? 


Op deze vraag is het antwoord eigenlijk simpel: altijd! Het is van groot belang de cliënt 


en/of haar naasten consequent te betrekken bij het werken aan probleemgedrag. Op die 


manier kunnen zorgverleners, cliënt en familie elkaar aanvullen en versterken in de 


manier waarop ze willen omgaan met het probleemgedrag. Vaak leven er bij familieleden 


vragen over hoe zij het beste kunnen omgaan met de cliënt. Daarbij kunnen 


zorgverleners helpen. Aan de andere kant hebben familieleden op hun beurt dikwijls 


goede adviezen over een andere omgang met hun verwant. Het kan voor de naasten een 


opluchting zijn te merken dat hun adviezen inderdaad tot ander gedrag leiden.  


In sommige gevallen is probleemgedrag te voorkomen door in de verzorging en 


behandeling goed rekening te houden met de voormalige leefstijl, gewoonten en 


beperkingen van de cliënt. Zo kunnen zorgverleners inspelen op moeilijke momenten, 


bijvoorbeeld veranderingen in de huisvesting of verzorging. Soms zijn deze momenten te 


voorkomen, maar als de verandering onvermijdelijk is, kunnen zorgverleners de cliënt in 


elk geval zo goed mogelijk begeleiden.  
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De lessenmodule 


Doel van de module ‘Omgaan met probleemgedrag’ 


Deze lessenmodule is bedoeld voor teams van verzorgenden of begeleiders die te 


maken hebben met een cliënt met probleemgedrag. De informatie die in de sessies aan 


bod komt, past u tijdens deze sessies ook toe op een concrete cliënt. Daarmee wordt een 


gebalanceerde mix van theorie en praktijk nagestreefd. 


Opbouw van de module 


De module bestaat uit vier sessies. Het is de bedoeling dat tussen de sessies enige tijd 


zit waarin u het geleerde in praktijk brengt. De opbouw ziet er dan als volgt uit: 


 


Sessie 1: Introductie 


Deze sessie introduceert de belangrijkste thema's, zoals 'Wat is 


probleemgedrag?', de multidisciplinaire aanpak en het stappenplan. Ook 


maakt u concrete afspraken met elkaar omtrent het verzamelen van informatie 


over de probleemsituatie van de cliënt die tijdens de sessies centraal staat.  


Periode 1: Informatie verzamelen 


In deze periode verzamelt u de informatie, zoals tijdens de eerste sessie is 


afgesproken. In deze periode begint u met het meten van probleemgedrag 


(nulmeting). 


Sessie 2: Begrijpen en interveniëren 


In deze sessie wordt de verzamelde informatie gepresenteerd, u leert hoe u 


het probleemgedrag van de cliënt kunt begrijpen en worden doelen gesteld en 


interventies gekozen. 


Periode 2: Interventies uitvoeren 


Uitvoeren van de afgesproken interventies en het meten van resultaten 


(probleemgedrag). 


Sessie 3: Resultaten beoordelen 


In deze sessie leert u hoe u eerste resultaten kan bespreken en evalueren. 


Ook wordt stilgestaan bij de vraag of andere doelen en/of interventies nodig 


zijn. Het cyclische karakter van het stappenplan komt hier aan bod. 


Periode 3: Interventies uitvoeren 


In deze periode maakt de manager een plan van aanpak met als doel de 


werkwijze volgens het stappenplan te implementeren en borgen in de 


dagelijkse werkprocessen. 


Sessie 4: Afsluiten 
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In sessie 4 staat u stil bij het plan van aanpak om het stappenplan te 


implementeren en te borgen in de dagelijkse werkprocessen. 


Het doorlopen van deze sessies / periodes zal in de praktijk circa 3 – 6 maanden in 


beslag nemen.  


 


Voorbeeld tijdschema (genoemde data en maanden aanpassen) 


Periode Onderdeel  


12 januari Sessie 1 Introductie 
 


Januari - februari Periode 1  


 


Informatie verzamelen 


Uitvoering metingen 


 


20 februari Sessie 2 Begrijpen en interveniëren 
 


Februari – april Periode 2 Uitvoeren interventies 


Meten resultaten 


 


20 april Sessie 3 Resultaten beoordelen 
 


April – mei Periode 3 


 


Uitvoeren interventies 


Meten resultaten 


 


20 mei Sessie 4:  Vasthouden en veranderen 
 


Het uitvoeren van de sessies 


De trainer 


Deze lessenmodule is geschreven als instructie voor degene die de sessies geeft (de 


’trainer’). Een belangrijke vraag is wie de ‘trainer’ moet zijn. De aard van deze module 


stelt twee eisen aan de trainer: (1) hij/zij geeft in de dagelijkse praktijk leiding aan hoe het 


team (methodisch) omgaat met probleemgedrag en (2) hij/zij heeft ook verstand van de 


inhoud van (omgaan met) probleemgedrag. Wij realiseren ons dat het hier kan gaan om 


verschillende personen/disciplines, zoals een teamleider, een gedragskundige of arts. 


Probeer bij het kiezen van de trainer zowel rekening te houden met het aspect van 


leidinggeven aan het team als de inhoudelijke aspecten van omgaan met 


probleemgedrag. Een co-trainerschap kan uiteraard ook een optie zijn. 


Het materiaal 


Deze module bestaat uit het volgende materiaal. 


Aanwijzingen voor de trainer 


Iedere sessie bestaat uit een aantal onderdelen. Al deze onderdelen zijn voor de trainer 


uitgewerkt in ‘aanwijzingen voor de trainer’. In deze aanwijzingen beschrijven we de wijze 
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waarop hij/zij het betreffende onderdeel kan uitvoeren in de sessie. Daarbij wordt 


onderscheid gemaakt tussen verschillende typen werkvormen, namelijk: 


- Brainstorm: hier staat het zelf genereren van ideeën door de deelnemers centraal. 


- Discussie: hier staat het bespreken van een bepaald thema of een bepaalde aanpak 


centraal. Het doel van de discussie is het scherp formuleren van de verschillende 


aspecten van het thema. 


- Presentatie: hier gaat het vooral om het meer eenzijdig overbrengen van informatie 


door de trainer.  


PowerPointpresentaties 


Bij elke sessie is een PowerPointpresentatie beschikbaar (deze zijn te vinden in het 


bijbehorende materiaal). In de aanwijzingen voor de trainer staat welke dia’s uit de 


PowerPointpresentatie hij/zij bij dat onderdeel moet gebruiken. 


Ander lesmateriaal 


Bij sommige onderdelen van de sessies is ook ander lesmateriaal beschikbaar. Denk 


daarbij aan checklists, afsprakenlijsten, instructies, samenvattingen van de sessies, etc. 


In de aanwijzingen voor de trainer wordt naar dit materiaal verwezen. Het materiaal is 


digitaal beschikbaar (zie bijbehorend materiaal). Ook zijn diverse onderdelen als bijlage in 


dit document opgenomen. 


DVD 


Op de bijgevoegde DVD kunt u zien hoe een team in de praktijk aan het werk is met het 


stappenplan. Door bij de start van dit lessenpakket gezamenlijk de DVD te bekijken, 


weten u en de deelnemers beter wat u te doen staat. Ook is de DVD bedoeld om 


enthousiasme op te wekken voor het werken met het stappenplan en te laten zien hoe de 


aanpak verschilt van de gebruikelijke werkwijze. Bij het doorlopen van de sessies van dit 


lessenpakket is het zinvol om onderdelen van de DVD nogmaals gezamenlijk te bekijken 


ter verduidelijking van de aanpak met het stappenplan. 


Randvoorwaarden 


Deze paragraaf vraagt speciale aandacht van de manager
3
. 


 


Omgaan met probleemgedrag vergt een investering. Het kost tijd en soms geld om teams 


zo te laten werken dat zij beter kunnen omgaan met probleemgedrag. Hier willen we 


enkele aspecten benoemen waarmee u rekening moet houden als u besluit de module in 


de praktijk uit te voeren.  


Wie doen er mee? 


‘Omgaan met probleemgedrag’ gaat uit van een multidisciplinaire aanpak van 


probleemgedrag. In de praktijk betekent dit dat minimaal drie disciplines hierbij – en dus 


bij de uitvoering van de sessies – betrokken moeten zijn. Dat zijn de 


begeleiders/verzorgenden, de gedragskundige en de arts. Afhankelijk van de setting en 


de problematiek van de cliënt die centraal gezet wordt, zijn misschien ook andere 


                                                      
3
 Met manager bedoelen wij hier degene die in de praktijk mensen en middelen kan toedelen aan activiteiten.  
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deskundigen nodig. Denk aan een psychiater, neuroloog, activiteitenbegeleider en aan 


paramedici, zoals fysiotherapeut, muziektherapeut, logopedist, ergotherapeut. 


Bij de uitvoering van de sessies dienen dus minimaal de drie eerstgenoemde disciplines 


te participeren. Wanneer een van deze disciplines niet werkzaam is in de organisatie (dat 


zal vooral met een arts of gedragskundige het geval kunnen zijn), zal deze dus van 


buitenaf ingezet moeten worden. Het is belangrijk om hem/haar ook bij de meer 


‘theoretische’ onderdelen uit de sessies (vooral sessie 1 en 2) te betrekken. Het is 


namelijk belangrijk dat iedereen die meedoet aan ´Omgaan met probleemgedrag´ op 


dezelfde lijn zit, zodat iemand weet wat van hem/haar verwacht wordt en wat hij/zij  van 


anderen mag verwachten. 


Hoeveel tijd kost het? 


De tijd die het uitvoeren van deze module met zich meebrengt, moet worden verdeeld in 


twee onderdelen: de tijd om een nieuwe werkwijze te leren en (extra) tijd die het uitvoeren 


van die nieuwe manier kost. 


Het leren van de nieuwe werkwijze 


Hier gaat het vooral om het uitvoeren en voorbereiden van de vier sessies. Zo’n sessie 


varieert in duur van 2- 4 uur. Bedenk echter dat de sessies 2 en vooral 3 en 4 voor het 


grootste deel een vorm van ‘regulier overleg’ zijn, doordat de focus hier ligt op een 


concrete cliënt met probleemgedrag. Degene die de sessies geeft zal uiteraard enige 


voorbereidingstijd nodig hebben: circa 1 – 2 uur per sessie (los van inhoudelijke 


voorbereiding rond de cliënt). 


Extra tijd voor een nieuwe werkwijze 


De vraag hoeveel extra tijd de nieuwe werkwijze kost ten opzichte van de huidige 


werkwijze is minder makkelijk te beantwoorden. De extra tijd heeft vooral betrekking op 


het uitvoeren van de stappen uit het stappenplan. Dit zijn in principe reguliere 


werkzaamheden, ze hebben immers betrekking op het omgaan met (het probleemgedrag 


van) een cliënt. Maar dat neemt niet weg dat het hier om meer tijd zal gaan dan u 


gewoonlijk besteedt. Hoeveel meer, is afhankelijk van twee aspecten: 


- Hoe groot is het verschil tussen de huidige werkwijze en de werkwijze zoals in deze 


module beschreven? Als er nu al de nodige tijd wordt besteed aan het in kaart 


brengen van een probleem, het analyseren ervan en interventies, dan zal de extra 


benodigde tijd minder zijn dan wanneer er nu nauwelijks overleg over de omgang met 


cliënten plaatsvindt.  


- Naarmate u de beschreven werkwijze meer in de vingers krijgt, zal deze minder tijd 


gaan kosten. Vooral de eerste keer wordt uitgebreid stilgestaan bij de achtergronden 


van de aanpak. In de toekomst zal dat niet nodig hoeven zijn. 


Bedenk dat de gepleegde tijdsinvestering van mensen ook tijd kan opleveren, als de 


gedragsproblemen verminderen. Vaak kost het veel tijd om – wanneer het probleem al is 


ontstaan – dit weer ‘onder controle’ te krijgen. Daar is in principe ‘tijdswinst’ te boeken 


door de problemen te voorkomen.  


Cultuur 


Cultuur is de manier waarop men met elkaar omgaat. Als het gaat om omgaan met 


probleemgedrag vraagt dit aandacht. Zowel bij de analyse van het probleemgedrag als bij 


de uitvoering van de interventies, zal het niet uitsluitend gaan om de cliënt. Ook de 
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begeleiders/verzorgenden (en anderen) spelen daar een rol in die de problemen vergroot 


of verkleint. ‘Omgaan met probleemgedrag’ veronderstelt dat die rol van de professionals 


in alle openheid besproken kan worden. Die openheid bestaat helaas niet overal. Toch is 


die nodig en wellicht is het daarom nodig om expliciet ook (extra) interventies te doen, 


gericht op het bewerkstelligen van een goede ‘teamcultuur’.  


Borging 


De sessies die we hieronder beschrijven, hebben hun eigen proces en vragen daarmee 


hun eigen organisatie. Nadat de vier sessies voor de eerste keer doorlopen zijn, zal de 


vraag rijzen hoe het stappenplan in de toekomst wordt ingezet. Dan gaat het bijvoorbeeld 


om de vragen: Bij wie/welke problemen voeren we een stappenplan uit? Wie voert de 


regie over het stappenplan? En in welk overleg passen we dit in? Tussen sessie 3 en 4 


krijgt de manager de opdracht om hiervoor een plan te maken. Maar het is natuurlijk 


verstandig om daar al vroegtijdig mee te beginnen. In Bijlage 4, Bijlage 5 en Bijlage 6 


zitten de opdracht voor de manager en enige achtergrond informatie hierover. 
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Sessie 1: Introductie 


Het doel van deze eerste sessie is om de volgende onderdelen te introduceren bij het 


team van verzorgenden/begeleiders. 


• Wat is probleemgedrag? 


• Waarom is een multidisciplinaire aanpak van probleemgedrag de beste manier? 


• Methodisch werken: het stappenplan. 


Aan het einde van de sessie maakt u afspraken over het vervolg rondom een specifieke 


cliënt bij wie sprake is van probleemgedrag. Die afspraken hebben betrekking op de 


eerste en de tweede stap uit het stappenplan en gaan onder meer over wie welke 


informatie verzamelt over de probleemsituatie van de cliënt. 
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Aanwijzingen voor de trainer 


Hieronder staan de verschillende onderdelen van de eerste sessie beschreven. Dit begint 


met een (voorbeeld) tijdschema, die de sessie in één oogopslag weergeeft. Vervolgens 


lichten we per onderdeel toe hoe dat onderdeel inhoudelijk en procesmatig kan worden 


ingevuld. 
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Programma (voorbeeld tijdschema) 


Het onderstaande tijdschema geeft een indicatie van de duur van de onderdelen. 


Wanneer sprake is van een andere begintijd dan 9.00 uur, pas dan de tijden in de tabel 


aan. Gebruik daarvoor hand-out1 in het bijgevoegde lesmateriaal. 


 


 


 


Tijd Duur Onderdeel  


09.00 uur 15 min. Bekijken beeldmateriaal (DVD) 


09.15 uur  5 min. Doelstellingen van sessie 1 


09.20 uur 15 min. Wat is probleemgedrag 


09.35 uur 20 min. Multidisciplinaire aanpak 


09.55 uur 35 min. Methodisch werken: het stappenplan 


 


10.30 uur 


  


Pauze 


10.45 uur 20 min. Stap 1. De voorbereiding: afspraken maken 


11.05 uur 20 min. Stap 2. De probleemsituatie in kaart brengen: 


informatie verzamelen 


OPTIONEEL (in deze les): 


11.25 uur 15 min. Meten 
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Bekijken beeldmateriaal (DVD) 


Benodigde tijd 10 minuten 


Lesmethode Presentatie 


Aanwijzingen 


� Leg uit dat de DVD fragmenten laten zien hoe methodisch omgaan met 


probleemgedrag er in de praktijk kan uitzien. Geef ook aan dat de onderdelen die de 


DVD laat zien in de komende vier lessen verder uitgediept zullen worden. 


� Speel de DVD af. 


� Vraag reacties na afloop. Zorg ervoor dat naar aanleiding van het beeldmateriaal 


duidelijk is dat: 


- goed ‘omgaan met probleemgedrag’ een zorgvuldige, methodische werkwijze 


vraagt; 


- goed ‘omgaan met probleemgedrag’ de inzet van verschillende disciplines 


vereist; 


- goed ‘omgaan met probleemgedrag’ een cyclisch karakter heeft: je checkt of 


de interventies effect hebben. 


� Maak de presentatie niet te gedetailleerd. Alle onderdelen komen later meer in detail 


aan de orde. 
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Doelstellingen van sessie 1 


Benodigde tijd 10 minuten 


Lesmethode Discussie 


Aanwijzingen 


� Leg aan de groep uit dat het doel van deze groepsbijeenkomsten is te leren hoe je 


beter om kunt gaan met cliënten met probleemgedrag. ‘Leren’ heeft hier twee kanten. 


Enerzijds wordt tijdens deze bijeenkomsten gefocust op WETEN: om beter om te 


gaan met probleemgedrag is het nodig om te weten hoe probleemgedrag kan 


ontstaan, hoe het kan worden aangepakt, wat valkuilen zijn, etc. Ten tweede zal de 


nadruk liggen op DOEN: de theorie zal bij één cliënt in praktijk gebracht worden. 


Tijdens de vier sessies zal dit worden voorbereid en geëvalueerd. Licht de 


onderwerpen van de vier bijeenkomsten toe. 


Gebruik Dia 2 en 3 voor sessie 1 


� Leg aan de groep uit dat sessie 1 (deze sessie) is gericht op de achtergrond van het 


omgaan met probleemgedrag: wat is het, de multidisciplinaire aanpak en methodisch 


werken. Daarna wordt de eerste stap met cliënt X gezet. Maak duidelijk dat deze 


sessies niet alleen bedoeld zijn om informatie te geven over probleemgedrag en hoe 


daar mee om te gaan, maar ook dat dit met een concrete cliënt
4
 wordt uitgevoerd. 


 Gebruik Dia 4 voor sessie 1 


� Vraag of dit duidelijk is en of er nog andere behoeften in de groep leven. Geef aan of 


u daaraan tegemoet wilt/kunt komen 


                                                      


4
Als voorafgaand aan deze eerste sessie al duidelijk is met welke cliënt het stappenplan zal worden doorlopen, 


verwijs dan uiteraard naar die concrete cliënt. 
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Wat is probleemgedrag? 


Benodigde tijd 15 minuten 


Lesmethode Brainstorm 


 


Aanwijzingen 


� Vraag deelnemers aan te geven wat probleemgedrag is en vraag daarbij om 


voorbeelden. Noteer de antwoorden op een flip-over. Zorg dat in de brainstorm 


voorbeelden genoemd worden van probleemgedrag waar: 


- de omgeving last van heeft; 


- de persoon last van heeft. 


� Geef de definitie van probleemgedrag en bespreek die met de groep. Zorg dat 


uiteindelijk duidelijk is dat probleemgedrag: 


- bijna nooit op zichzelf staat: er is altijd sprake van een context; 


- vaak bedoeld is als 'communicatie'. De persoon geeft als het ware aan dat 


het niet goed gaat; 


- ook geïnternaliseerd kan worden. Dan heeft niet altijd iemand anders er last 


van, maar de persoon is wel diep ongelukkig (depressie, teruggetrokken, 


zelfverwonding). 


 Gebruik Dia 5 voor sessie 1 
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Multidisciplinaire aanpak 


Benodigde tijd 20 minuten 


Lesmethode Brainstorm 


 


Aanwijzingen 


� Geef aan dat de vraag “Waarom is er probleemgedrag?” eigenlijk belangrijker is dan 


de vraag “Wat is probleemgedrag?” De vraag waarom kan namelijk aanwijzingen 


opleveren om het probleemgedrag aan te pakken. Je vraagt immers naar oorzaken of 


naar factoren die de situatie in stand houden of verergeren. Op die factoren kun je 


interventies richten. 


� OPTIONEEL: presenteer het verhaal van een casus, waarbij u veel ingrediënten 


visueel kan presenteren. 


 Gebruik Dia 6 voor sessie 1 


� Licht toe dat in het verleden naar probleemgedrag werd gekeken vanuit een specifiek 


perspectief: als er problemen waren, was dat het gevolg van lichamelijke oorzaken. 


Met andere woorden: probleemgedrag was vooral het gevolg van een biologische of 


lichamelijke ziekte of afwijking. Vraag aan de deelnemers wat de risico's zijn van zo'n 


benadering. Zorg dat de volgende aspecten in de antwoorden naar voren komen. 


- Je kijkt mogelijk alleen naar symptomen met als gevolg symptoombestrijding. 


- Je kijkt niet naar de persoon als geheel. 


- Je kijkt niet naar aspecten in de omgeving die aan het probleem kunnen 


bijdragen. 


- Je kijkt niet naar de geschiedenis, gewoonten, persoonlijkheid van het 


individu. 


- Er wordt vooral naar medicijnen gekeken als oplossing, terwijl de 


bijwerkingen van medicatie (vooral psychofarmaca) een negatieve invloed op 


de kwaliteit van leven hebben
5
.  


� Leg aan de groep uit dat probleemgedrag tegenwoordig meer gezien wordt als het 


gevolg van een breed scala aan factoren. Dit zag je ook in de casus. Het was niet 


alleen de hersenbeschadiging die de woede-uitbarstingen van dhr. Van Vliet 


veroorzaakte, maar ook zijn slaap-waakritme, de manier waarop hij wakker gemaakt 


werden zijn persoonlijkheidsstijl en de voorkeuren die hij ontwikkeld had als (oud) 


politieman. Sommigen noemen dit het bio-psycho-sociaal model. Het komt er op neer 


                                                      


5
 Psychofarmaca kunnen noodzakelijk zijn voor een delier, psychotische stoornissen, 


angst en depressie. Psychofarmaca voor probleemgedrag bij dementie zijn beperkt 


werkzaam en dienen zoveel mogelijk vermeden te worden. 
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dat er meer 'holistisch' naar iemand wordt gekeken. Dat betekent dat naast 


lichamelijke en biologische oorzaken van probleemgedrag ook wordt gekeken naar 


de omgeving, naar psychologische kenmerken van de persoon en naar sociale 


aspecten (zoals relaties en contacten met anderen). Bedenk dat met dit plaatje de 


factoren worden geordend. De werkelijkheid is echter vaak nog complexer en heeft 


nog meer causale relaties. 


 Gebruik Dia 7 voor sessie 1 


� Maak duidelijk dat de verschillende factoren die van invloed zijn op probleemgedrag 


onderzocht moeten worden door mensen die daar verstand van hebben. Omdat de 


factoren verschillende domeinen betreffen (niet alleen medisch- biologisch), moeten 


meerdere mensen betrokken worden. Laat Dia 7 (factoren) zien en vraag de groep 


- welke personen/disciplines in hun organisatie er aan moeten mee werken; 


- welke domeinen deze personen in kaart (kunnen) brengen; 


- welke domeinen dan mogelijk 'gemist' worden. 


Gebruik Dia 8 voor sessie 1 
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Methodisch werken: het stappenplan 


Benodigde tijd 35 minuten 


Lesmethode Brainstorm 


 


Aanwijzingen 


� Licht toe dat een van de grootste risico's bij het omgaan met probleemgedrag is dat 


al een oplossing wordt gekozen voordat duidelijk is wat de oorzaak van het probleem 


is. informeer bij de deelnemers of zij daarvan risico's en voorbeelden zien. Zorg dat 


de volgende onderdelen worden genoemd: 


- Oplossingen die niet werken, met als gevolg meer frustratie bij medewerkers 


en bij individu. 


- Oplossingen die nadelig kunnen zijn voor het individu, zoals medicatie die 


(bijvoorbeeld) versuft. 


- Tijdverspilling en demotivatie. 


Gebruik Dia 9 voor sessie 1 


� Geef aan dat er een manier is om te voorkomen dat te snel naar oplossingen wordt 


gegrepen (voordat duidelijk is wat er aan de hand is). Die manier is methodisch 


werken, waarin de volgende elementen zijn verwerkt:  


- In kaart brengen van het probleem. 


- Begrijpen/verklaren van het probleem en het kiezen van 


interventies/oplossingen. 


- Het uitvoeren van de interventies/oplossingen. 


- Evalueren of de oplossing heeft gewerkt. 


  


 Licht ook het cyclische karakter van deze aanpak toe.  


Gebruik Dia 10 voor sessie 1 


� Loop het stappenplan vervolgens stap voor stap door en besteed aandacht aan de 


afzonderlijke stappen. 


Gebruik Dia 11 t/m 21 voor sessie 1 met de onderstaande instructie. 
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Het Stappenplan 


Hieronder lichten we het stappenplan per stap kort toe. Verderop in de sessie wordt 


uitgebreider bij iedere stap stilgestaan. Belangrijk is om op dit moment over te brengen 


wat de stappen globaal inhouden én dat het belangrijk is om de stappen 


achtereenvolgens én allemaal te zetten. 


Stap 1. De voorbereiding 


Een goede voorbereiding is belangrijk zodat (1) vanaf het begin duidelijk is waarom met 


deze cliënt het stappenplan wordt doorlopen (2) een goede en concrete planning wordt 


gemaakt van wie en wanneer welke activiteiten moet doen. 


Gebruik Dia 12 voor sessie 1 


Stap 2. De probleemsituatie in kaart brengen 


Naarmate een probleem ingewikkelder of hardnekkiger is, is het belangrijk om het eerst 


goed in kaart te brengen. Dat begint in de praktijk bij het team van begeleiders of 


verzorgenden. Daarbij wordt gekeken naar de cliënt zelf (opvallende medische of 


persoonlijke problemen) en de omgeving (In welke situatie komt het probleem voor, wie is 


daarbij betrokken?  Maar ook: in welke situatie gaat het wel goed?). Hier wordt een start 


gemaakt met het verzamelen van de puzzelstukjes, waarbij de probleemsituatie de 


puzzel is. Op basis van deze stap bekijkt het team welke andere onderzoeken of 


observaties noodzakelijk zijn om een goed beeld te krijgen van de probleemsituatie. 


Gebruik Dia 13 en 14 voor sessie 1 


Stap 3. Probleemsituatie multidisciplinair in kaart brengen 


Omdat een situatie uit veel verschillende elementen bestaat, is het belangrijk om de juiste 


disciplines daar bij te betrekken. Voor lichamelijke zaken is vaak een arts nodig, voor 


psychologische zaken een gedragskundige en om de invloed van de (sociale en fysieke) 


omgeving goed in kaart te brengen kan worden geleund op de begeleiding/verzorgenden 


en op een gedragskundige.  


Bij sommige cliënten is al snel duidelijk dat specifiekere disciplines ook een essentiële 


bijdrage kunnen leveren. Als het gaat om iemand met ernstige motorische beperkingen is 


het goed om het probleem ook in kaart te laten brengen door een ergo- of fysiotherapeut.  


Gebruik Dia 15 voor sessie 1 


Stap 4. Het begrijpen van het gedrag 


Een centrale gedachte in het model van het stappenplan is dat het voor het kiezen van 


een interventie noodzakelijk is om te begrijpen hoe de probleemsituatie in elkaar steekt. 
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Pas wanneer je weet welke oorzaken en in standhoudende factoren meespelen, heb je 


de mogelijkheid om een effectieve interventie te kiezen. Daarom heeft 'het begrijpen van 


probleemgedrag' zo'n centrale positie in het stappenplan. 


Gebruik Dia 16 voor sessie 1 


Stap 5. Wat wil je bereiken? 


In probleemsituaties bestaan vaak meerdere mogelijkheden tot verbetering. Idealiter 


verdwijnt het probleemgedrag (de probleemsituatie) helemaal. Maar dat is niet altijd 


haalbaar. Soms moet overwogen worden of gestreefd moet worden naar een 


verminderde frequentie of naar minder ernstig (verstorend) probleemgedrag. Soms zult u 


op onderdelen van het gedrag focussen, soms op specifieke situaties waarin het gedrag 


voorkomt. Hoe scherper het doel, des te specifieker kunnen de interventies zijn. 


Gebruik Dia 17 voor sessie 1 


Stap 6. Bedenk wat je gaat doen  


Stap 4 (begrijpen) en stap 5 (doelen) geven richting aan welke interventies gekozen 


moeten worden. De interventies volgen dus logisch uit het beeld van het probleem (het 


begrijpen) en er mag verwacht worden dat de interventies leiden tot de gestelde doelen. 


Bij deze stap is het daarom belangrijk dat – onafhankelijk van wie de interventie(s) 


precies bedacht heeft/hebben – degenen die bij stap 4 en 5 betrokken waren, ook 


betrokken zijn bij het kiezen van de interventies. 


Gebruik Dia 18 voor sessie 1 


Stap 7. Voer de afspraken uit  


Voor het team, maar ook voor anderen, is het belangrijk dat de interventies concreet 


vertaald worden in gedrag van betrokkenen. Hoe moet je concreet handelen in het 


algemeen of in specifieke probleemsituaties? De overdracht van hoe gehandeld moet 


worden is uiteraard belangrijk. Iedereen van wie iets wordt verwacht, moet natuurlijk 


geïnformeerd worden. 


Gebruik Dia 19 voor sessie 1 
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Stap 8. Bekijken van de resultaten  


Systematisch/methodisch werken staat of valt met terugkoppeling van de resultaten. De 


belangrijkste vraag is immers of de interventie die uitgevoerd wordt effect heeft gehad. 


Daarbij kan het belangrijk zijn om de resultaten te objectiveren, dat wil zeggen dat u de 


resultaten meet en afzet tegen vooraf geformuleerde verwachtingen. 


Gebruik Dia 20 voor sessie 1 


Stap 9. Trek conclusies 


Op basis van de resultaten worden conclusies getrokken. Die conclusie kunnen 


verschillende vormen aannemen, variërend van 'het is gelukt, we zijn klaar en we weten 


hoe we de resultaten kunnen vasthouden' tot aan 'het heeft niet gewerkt en we moeten 


nog eens beoordelen of we de probleemsituatie wel goed hebben begrepen (of 


beschreven). Op basis van de getrokken conclusies onderneemt u vervolgacties: 


afsluiten, doorgaan, terug naar een eerdere stap. 


Gebruik Dia 21 voor sessie 1 


Cyclisch karakter stappenplan 


Het hierboven beschreven stappenplan heeft een cyclisch karakter. Dit komt vooral tot 


uitdrukking in stap 9. Op basis van resultaten en conclusies kunt u besluiten een nieuwe 


cyclus in te zetten of de huidige aanpak te continueren. Onderstaand schema brengt dit 


in beeld. 


Gebruik Dia 22 voor sessie 1 
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Stap 1: Voorbereiding: afspraken maken 


Benodigde tijd 20 minuten 


Lesmethode Discussie 


Aanwijzingen 


� Leg nogmaals uit dat deze lessenmodule niet alleen gericht is op WETEN, maar 


vooral ook op DOEN. Alle ingrediënten van het stappenplan worden dus ook 


uitgevoerd met een concrete cliënt met probleemgedrag. 


Gebruik Dia 12 voor sessie 1 (voorbereiding) 


� Keuze cliënt. We geven hier enkele overwegingen mee om de keuze op te baseren. 


Bespreek met de groep in hoeverre deze overwegingen belangrijk én 


onderscheidend zijn. Vraag vervolgens welke concrete cliënt in aanmerking komt. 


- AANHOUDEND: het probleemgedrag komt al lang voor en blijkt hardnekkig 


aanwezig te blijven. 


- FREQUENTIE: het probleemgedrag komt veelvuldig voor. 


- ERNST: het probleemgedrag is ernstig in de zin dat de cliënt er onder lijdt. 


Ook de omgeving (andere cliënten, professionele staf) kunnen ernstige 


gevolgen ondervinden van probleemgedrag. 


- Wanneer u deze module voor het eerst doorloopt met een team, is het 


waarschijnlijk verstandig om niet met de 'moeilijkste' probleemsituatie te 


beginnen. Dat vergroot de kans op succes en dus op positieve 


leerervaringen. Met 'moeilijk' bedoelen we in dit geval dat het 


probleemgedrag aanhoudend aanwezig is, zeer frequent én met ernstige 


gevolgen. 


- Maak de keuze om één cliënt tijdens de sessies centraal te stellen.  


� Betrokkenen. Er zijn veel mensen die met een individuele cliënt te maken hebben. 


Doordat zij de cliënt meemaken, hebben zij informatie over mogelijke oorzaken én 


kunnen zij belangrijk zijn in de keuze van de interventies. Overweeg wie van hen in 


deze sessie betrokken moet worden.  


Daarnaast is het wellicht belangrijk om anderen erbij te betrekken. Wanneer er op 


voorhand al vermoedens zijn dat bepaalde aspecten een belangrijke rol spelen in het 


ontstaan van probleemgedrag, kunnen bepaalde deskundigen al vroeg in het traject 


worden betrokken. Overweeg de volgende voorbeelden met de groep. 


- Zijn er aanwijzingen dat het probleemgedrag te maken heeft met cognitieve 


achteruitgang? Zo ja, betrek er dan een specialist ouderengeneeskunde of 


een neuropsycholoog bij. 


- Zijn er aanwijzingen dat het probleemgedrag te maken heeft met motorische 


problemen? Zo ja, betrek er dan een fysiotherapeut of ergotherapeut bij. 


- Zijn er aanwijzingen dat het probleemgedrag te maken heeft met psychische 


problemen? Zo ja, betrek er dan een psycholoog of psychiater bij. 
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- Zijn er aanwijzingen dat het probleemgedrag te maken heeft met fysieke of 


somatische problemen? Zo ja, betrek er dan een specialist 


ouderengeneeskunde of een Arts Verstandelijk Gehandicapten(AVG) bij. 


� Afspraken. Het goed doorlopen van het stappenplan staat of valt met een 


gedisciplineerde uitvoering er van. In hand-out 2 staat een schema (zie ook 


hieronder) met wat er moet gebeuren. De onderdelen kunnen worden aangevuld met 


specifieke onderdelen voor de gekozen cliënt. Geef per onderdeel aan WIE dat 


onderdeel uitvoert. Ook is per onderdeel een deadline aangegeven. Het plannen van 


afspraken is vaak een praktisch probleem. Doe dat zo vroeg mogelijk in het proces, 


want dat voorkomt dat een gedragsprobleem langer blijft bestaan dan nodig is. 


Wat Wie Wanneer 


PLANNING VOORAF   


Overleg en sessies plannen met 
betrokkenen 


  


Ruimtes reserveren 
  


Materiaal maken, reserveren (beamer, 
bijvoorbeeld) 


  


Cliënt informeren, betrekken (als cliënt 
gekozen is) 


  


Familie informeren, betrekken (als cliënt 
gekozen is) 


  


Stukken (bijv. presentaties) bij agenda 
verzamelen voor overleggen 


  


STURING EN ONDERSTEUNING   


Vastleggen en zo nodig verspreiden 
afspraken 


  


'Toezicht' op uitvoering afspraken 
  


Inhoudelijk ondersteunen van de 
activiteiten tussen sessies 


  


Aanspreken op uitvoeren interventies 
  


'Toezicht' en ondersteuning bij het meten 
van resultaten 
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Stap 2: De probleemsituatie in kaart brengen: informatie 


verzamelen 


Benodigde tijd 20 minuten 


Lesmethode Discussie en afspraken 


 


Aanwijzingen 


� Maak duidelijk dat het in deze stap gaat om het in kaart brengen van het probleem. 


Het gaat nog niet om het verklaren of begrijpen waarom het probleem is ontstaan of 


in stand gehouden wordt. Natuurlijk is het zo dat in je achterhoofd altijd hypothesen 


zitten over het ontstaan van het probleem. Die kunnen ook richting geven aan je 


zoektocht naar factoren die van invloed zijn. Maar daarnaast gaat het er vooral om 


dat je die zoektocht niet beperkt tot één idee dat je vooraf hebt. 


� Bespreek welke aspecten van de cliënt of de omgeving in kaart gebracht moeten 


worden. Wellicht zijn hiervoor instrumenten in uw eigen organisatie aanwezig, zoals 


het SAMPC model. Dat is hier goed bruikbaar. Ook bijlage 2 / hand-out 3 zijn hier 


nuttige hulpmiddelen. 


Spreek af wie dat doet en wanneer het gebeurd moet zijn (bijvoorbeeld zoals in 


onderstaande tabel). Spreek tot slot af aan wie de resultaten worden toegestuurd.  


Voorbeeldschema dat kan helpen bij het in kaart brengen van de probleemsituatie 


Onderzoek Doen? Wat te doen? Wie ?


Omgeving


Sociale omgeving ja / nee (bijvoorbeeld een ABC-analyse of 


observatie)


Fysieke omgeving ja / nee (bijvoorbeeld in kaart brengen 


fysieke aspecten huiskamer, zie 


ook lijst…)


Dagbesteding ja / nee


Persoon


Medische factoren ja / nee Mogelijke medische condities die 


PG veroorzaken of in stand 


houden?


Arts


Persoonlijkheid ja / nee


Psychologische factoren ja / nee Is mogelijk sprake van 


onderliggende psychische 


problematiek?


Psycholoog
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Meten 


Benodigde tijd 15 minuten 


Lesmethode Instructie 


Keuze vooraf! 


Dit onderdeel van de sessie vergt zorgvuldige voorbereiding door de cursusleider/trainer 


(zie ook aanwijzingen). Daarvoor moet bekend zijn om welke cliënt het in de sessies 


gaat. Bovendien moet bekend zijn welk probleemgedrag gemeten gaat worden. Wellicht 


is dit nog niet bekend als deze eerste sessie wordt gegeven. Als dat zo is, kan dit 


onderdeel (meten) niet worden doorlopen. Het is echter wel belangrijk dat voorafgaand 


aan sessie 2 dit onderdeel van deze sessie wordt uitgevoerd. Dat betekent dus dat 


tussen sessie 1 en 2 de cursusleider (of de gedragskundige) de voorbereiding van dit 


onderdeel uitvoert en de instructie aan het team geeft, zoals hieronder beschreven).  


Aanwijzingen 


Neem voorafgaand aan dit onderdeel Bijlage 1 door. Hier leggen we uit welke keuzes er 


gemaakt moeten worden, voorafgaand aan deze sessie. Afhankelijk van die keuzes, kan 


het onderstaande concreet worden ingevuld. 


� Geef aan dat het doel van deze sessie is duidelijk te maken waarom en hoe gemeten 


gaat worden bij een concrete cliënt. 


Gebruik Dia 2 voor sessie meten 


� Vraag aan de groep of zij redenen weten te bedenken waarom je zou moeten meten 


of er verandering optreedt in het probleemgedrag. Mogelijke redenen die genoemd 


kunnen worden zijn: 


- je krijgt zo feedback of de interventie die je toepast effect sorteert; 


- je moet aan anderen laten zien dat de interventie werkt; 


- je moet niet alleen maar afgaan op je gevoel. 


Gebruik Dia 3 voor sessie meten 


� Vraag aan de groep waar je op moet letten als je gaat meten. Wat zijn belangrijke 


afspraken die je over het meten moet maken? Mogelijke antwoorden zijn: 


- je moet precies afspreken wat je – bij een bepaalde cliënt – onder 


probleemgedrag verstaat: 


� Aard van het probleemgedrag (gillen, roepen, schoppen, slaan, etc.) 


� Frequentie. 


� Duur. 


� Ernst of intensiteit. 


- je moet afspreken wanneer je probleemgedrag ‘meetelt’: tijdstip op de dag; 


- je moet afspreken in welke situatie je het probleemgedrag meet; 


- je moet afspreken wie het probleemgedrag meet; 
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- je moet afspreken hoe je het probleemgedrag registreert; 


- je moet afspreken hoe vaak je het probleemgedrag meet: nulmeting en 


herhalingsmetingen. 


Geef aan dat deze elementen terugkomen 


� Bespreek het voorstel voor het meten van het concrete probleemgedrag. Probeer 


gezamenlijk tot een nauwkeurige omschrijving te komen van wat wel en wat niet 


wordt verstaan onder het probleemgedrag van deze cliënt. 


Gebruik Dia 4 voor sessie meten 


� Geef een instructie over wat, hoe en wanneer gemeten wordt en wie de meting 


moeten uitvoeren. 


Gebruik Dia 5–6 óf 7–8 óf 9–10 voor sessie meten 


Bespreek en bepaal gezamenlijk de volgende punten: 


- Wanneer wordt het probleemgedrag gemeten? 


� Dag (in de week) 


� Tijd / moment (op de meetdag) 


� Periode. Lang genoeg voor resultaat. 


- Wie? 


- Hoe? Praktische stappen om tot stickeren, tellen, scoring, etc. te komen. 
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Lesmateriaal 


 


In het bijgevoegde materiaal is het volgende lesmateriaal te vinden dat hoort bij sessie 1 


van de lessenmodule. 


� PowerPointpresentatie voor sessie 1 (1 t/m 22) 


� PowerPointpresentatie voor sessie Meten (1 t/m 10) 


� Hand-out 1: Uitnodiging sessie 1, inclusief een tijdschema 


� Hand-out 2: Afspraken maken 


� Hand-out 3: Checklist factoren probleemgedrag 
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Sessie 2: Begrijpen en interveniëren 


Het doel van deze tweede sessie is om de stappen 3 t/m 6 uit het stappenplan te 


doorlopen. Daarbij gaat het om de volgende punten: 


- het multidisciplinair in kaart brengen van de probleemsituatie; 


- het begrijpen van het probleem; 


- het stellen van concrete doelen voor verbetering; 


- het bedenken van een interventie die past bij hoe het probleem wordt begrepen. 


Aan het einde van de sessie moet aan alle betrokkenen duidelijk zijn wat van hen wordt 


verwacht bij het omgaan met (het probleemgedrag van) de cliënt.  


 


 







 


Sessie 2: Begrijpen en interveniëren   


Pagina 34 Zorg zelf voor Beter – Lesmodule stappenplan probleemgedrag   


 


Aanwijzingen voor de trainer 


Hieronder volgt de instructie voor de trainer die het team van verzorgenden/begeleiders 


leidt in het doorlopen van het stappenplan bij een concrete cliënt. 
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Programma (voorbeeld  tijdschema) 


Het onderstaande tijdschema geeft een indicatie van de duur van de onderdelen. 


Wanneer sprake is van een andere begintijd dan 9.00 uur, pas dan de tijden in de tabel 


aan. Gebruik daarvoor hand-out4 in het bijgevoegde lesmateriaal. 


 


Tijd Duur Onderdeel  


09.00 uur 10 min. Doelstellingen 
 


09.10 uur 50 min. Stap 3: De probleemsituatie multidisciplinair in 


kaart brengen: resultaten 


 


10.00 uur 30 min. Stap 4: Begrijpen van het gedrag 
 


10.30 uur 15 min. Pauze 
 


10.45 uur 45 min. Stap 5: Wat wil je bereiken (Doelen) en Stap 6: 


Bedenk wat je gaat doen (Interventies) 


 


11.30 uur 


(12.00 uur) 


30 min. Afspraken doorlopen 
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Doelstellingen 


Benodigde tijd 10 minuten 


Lesmethode Discussie  


 


Aanwijzingen 


� Herinner de groep aan het doel van de vier sessies: meer inzicht krijgen in wat 


probleemgedrag nu eigenlijk is, hoe het ontstaat en hoe je er mee om kunt gaan. 


Herinner de groep ook aan de opbouw van de vier sessies.  


Gebruik Dia’s 2 en 3 voor sessie 2 


� Ter herinnering: vorige keer is stilgestaan bij de vraag wat probleemgedrag is en 


waarom het belangrijk is om het multidisciplinair in kaart te brengen, namelijk omdat 


probleemgedrag ‘multifactorieel’ bepaald is: er zijn veel verschillende (soorten) 


factoren die probleemgedrag kunnen veroorzaken of in stand houden. 


Gebruik Dia 4 voor sessie 2 


� Geef nogmaals kort het stappenplan weer en geef aan dat het in deze sessie gaat 


om de stappen 3–6: het multidisciplinair in kaart brengen van de probleemsituatie, 


begrijpen/verklaren van de probleemsituatie, bedenken en afspreken van 


interventies.  


� Herinner deelnemers er aan dat ter voorbereiding hiervan de stap informatie 


verzamelen is gezet. Voor deze stap heeft een aantal betrokkenen medische, 


psychologische of omgevingsinformatie verzameld die ze tijdens deze sessie zullen 


inbrengen. 


Gebruik Dia 5 voor sessie 2 


� Doelstellingen van sessie 2: 


- elkaar (multidisciplinair) presenteren welke factoren mogelijk het 


probleemgedrag bepalen; 


- beeldvorming: hoe ontstaat het probleemgedrag bij deze cliënt in deze 


situatie?  


- stellen van doelen; 


- bedenken van interventies. 


 


� Vraag of het iedereen duidelijk is wat het doel van deze sessie is. Verduidelijk zo 


nodig. 
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Stap 3: De probleemsituatie multidisciplinair in kaart brengen: 


resultaten 


Benodigde tijd 50 minuten 


Lesmethode Presenteren en doorvragen 


 


Aanwijzingen 


Korte inleiding met behulp van Dia 6 voor sessie 2 


� Verzoek degenen die informatie hebben verzameld/beschreven om hun bevindingen 


kort toe te lichten.  


� Zorg dat de presentaties kort en bondig zijn, door vooraf een tijdslimiet aan te geven. 


Normaal gesproken moeten de bevindingen in 10 minuten voor het voetlicht gebracht 


kunnen worden. Overweeg of gedetailleerde informatie al voorafgaand aan de 


bijeenkomst uitgedeeld moet zijn. 


� Geef de anderen de mogelijkheid om hierover vragen te stellen. De 


gespreksleider/trainer noteert kort de belangrijkste elementen van iedere presentatie 


en schrijft deze op een flip-over. 


NB. Het is wellicht ook mogelijk om de belangrijkste bevindingen (factoren) op een 


flip-over te zetten. Daarmee kan tijdens de stap ‘Begrijpen’ worden gebrainstormd 


door de verschillende factoren met elkaar te verbinden. 


� Zorg dat alle relevante disciplines (zoals de vorige keer afgesproken) aan bod 


komen. 
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Stap 4: Begrijpen van het gedrag 


Benodigde tijd 30 minuten 


Lesmethode Brainstorm 


 


Aanwijzingen 


Korte inleiding met behulp van Dia 7 voor sessie 2 


� Geef aan dat op dit moment de puzzelstukjes verzameld zijn en dat het er nu om 


gaat de puzzel in elkaar te leggen.  


� Start met het maken van de beeldvorming van de eigen cliënt door de genoteerde 


elementen op een flip-over met elkaar te verbinden. Aandachtspunten: 


- Vermijd jargon. Probeer factoren in zo concreet mogelijke termen te 


verwoorden. 


- Vraag je bij iedere ´pijl´ af of je echt begrijpt hoe ´het werkt´. Bijvoorbeeld: als 


er een pijl staat tussen angstgevoelens en agressief gedrag, dan moet 


aannemelijk zijn dat bij deze persoon angst leidt tot agressie (bijvoorbeeld 


doordat angstige emoties worden verdrongen door boze emoties). 


- Houd – voor zover mogelijk – de logica en causaliteit in de gaten. Als 


factoren gezien worden als oorzaken, dan moeten ze voorafgaan aan het 


probleemgedrag. Gevolgen van probleemgedrag komen na het 


probleemgedrag. 


- Zoek expliciet ook naar factoren die te beïnvloeden zijn. Het beste te 


beïnvloeden zijn factoren die met het team of de zorg/begeleiding te maken 


hebben. 


- Check met het schema uit bijlage 2 (hand-out 3) of je alle typen factoren in 


de analyse betrokken hebt: omgeving (fysiek, sociaal, dagbesteding) en 


persoon (medisch-biologisch, psychologisch, persoonlijkheid). 


- Houd het bij een zo simpel mogelijke, maar werkbare verklaring; streef naar 


een verklaring die je in circa een half A4 verwoordt.  


� Resultaat: een overzicht van factoren (oorzaken, gevolgen) en de relaties 


daartussen. 


� Resultaat: een korte beschrijving (ca. een half A4) van de kern van het probleem en 


hoe dat is ontstaan. 
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Stap 5: Wat wil je bereiken (Doelen) en Stap 6: Bedenk wat je 


gaat doen (Interventies) 


Benodigde tijd 45 minuten 


Lesmethode Brainstorm en prioritering 


 


Aanwijzingen 


Korte inleiding met behulp van Dia 8 en 9 voor sessie 2 


� Loop de verschillende (belangrijkste) onderdelen van het beeld (de ‘geeltjes’) langs 


en bespreek de mogelijkheden om op die onderdelen een interventie te richten. Doe 


dit voornamelijk bij de factoren die vooraf gaan aan het probleemgedrag, want deze 


geven de meeste kans op het voorkomen van het probleem. Maar: vaak houden 


factoren die in de tijd na het probleemgedrag plaatsvinden het probleem in stand. 


Dus ook daar moet aandacht voor zijn. 


� Kies die factoren waarvan jullie samen vermoeden dat deze de meeste kans op 


succes bieden. Verzamel bij die factoren mogelijke interventies. 


� Zet de verschillende interventies op een flip-over en beoordeel deze op basis van 


verwacht effect en haalbaarheid van de uitvoering. Interventies die (relatief) 


gemakkelijk zijn uit te voeren én waarvan het verwachte effect (relatief) hoog is, 


verdienen de voorkeur (hoge prioriteit).  


� Kies op basis van de gemaakte prioriteiten welke interventie(s) zullen worden 


uitgevoerd. 


� Formuleer realistische verwachtingen ten aanzien van de interventies. 


 







 


Sessie 2: Begrijpen en interveniëren   


Pagina 40 Zorg zelf voor Beter – Lesmodule stappenplan probleemgedrag   


 


Lesmateriaal 


Op de CD/Internet/DVD is het volgende lesmateriaal te vinden dat hoort bij sessie 1 van 


de lessenmodule. 


� PowerPointpresentatie voor sessie 2 (1 t/m 7) 


� Hand-out 4: Uitnodiging sessie 2, inclusief een tijdschema 
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Sessie 3: Resultaten beoordelen 


Het doel van deze derde sessie is om de stappen acht en negen uit het stappenplan te 


doorlopen. Daarbij gaat het om de volgende punten: 


- Het bekijken van de resultaten van de interventie(s). 


- Conclusie trekken in termen van succes of (nog) geen succes. 


- Besluiten hoe het traject vervolgd moeten worden. 


 


Aan het einde van de sessie moet aan alle betrokkenen duidelijk zijn of de interventie: 


1. het gewenste resultaat heeft opgeleverd zodat de werkwijze moet worden 


volgehouden en verankerd in het werkproces; 


2. succesvol lijkt, maar moet worden volgehouden om meer aantoonbare 


resultaten te leveren; 


3. onvoldoende resultaat oplevert zodat moet worden teruggegaan naar een 


eerdere stap in het stappenplan. 
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Aanwijzingen voor de trainer 


Hieronder staan de verschillende onderdelen van de derde sessie beschreven. Dit begint 


met een (voorbeeld)tijdschema, dat de sessie in één oogopslag weergeeft. Vervolgens 


lichten we per onderdeel toe hoe dat onderdeel inhoudelijk en procesmatig kan worden 


ingevuld.  
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Programma (voorbeeld tijdschema) 


Het onderstaande tijdschema geeft een indicatie van de duur van de onderdelen. Bij 


andere begintijden dan 9.00 uur past u de tijden in de tabel aan. Hiervoor kunt u hand-out 


5 gebruiken. 


 


Tijd Duur Onderdeel  


09.00 uur 10 min. Doelstellingen 
 


09.10 uur 30 min. Stap 8: bekijken van resultaten - ervaringen 


delen 


 


09.40 uur 30 min. Stap 8: bekijken van resultaten - resultaten 


versus verwachtingen 


 


10.10 uur 20 min. Stap 9: Conclusies 
 


10.30 uur 15 min. Afspraken doorlopen 
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Doelstellingen 


Benodigde tijd 10 minuten 


Lesmethode Presentatie  


 


Aanwijzingen 


� Herinner de groep aan het doel van de vier sessies: meer inzicht te krijgen in wat 


probleemgedrag nu eigenlijk is, hoe het ontstaat en hoe je er mee om kunt gaan.  


Gebruik Dia 1- 4 voor sessie 3 


� Presenteer (kort) het stappenplan, zodat iedereen weet in welke fase van het proces 


men zit. 


Gebruik Dia 5 


� Geef ter introductie van deze sessie aan dat de vorige keren is stilgestaan bij 


probleemgedrag van <naam cliënt > en de mogelijke factoren die hebben geleid tot 


dit gedrag. Geef aan dat de groep vervolgens gezamenlijk (met elkaar en wellicht de 


familie/naasten) de factoren in kaart hebben gebracht die mogelijk leiden tot het 


gedrag. Benoem deze factoren en de gemaakte verklaring (begrijpen) <zie resultaat 


sessie 2>. Daarna zijn doelen opgesteld en mogelijke interventies bedacht. Er zijn 


enkele interventies gekozen om uit te voeren. Benoem deze interventies <zie 


resultaat sessie 2>.  


Geef aan dat afgesproken is dat de afgelopen periode de interventies uitgevoerd 


zouden worden. Geef ook aan dat (als) is afgesproken dat de resultaten van deze 


interventies gemeten zouden worden.  


� Geef aan dat jullie in deze sessie gezamenlijk bekijken hoe het proces is verlopen 


(ervaringen delen), welke resultaten geboekt zijn en of deze resultaten beantwoorden 


aan de geformuleerde verwachtingen (evaluatie). 
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Stap 8: Bekijken van resultaten – ervaringen delen 


Benodigde tijd 30 minuten 


Lesmethode Discussie 


 


Aanwijzingen 


� Informeer bij deelnemers wat was afgesproken en in hoeverre zij de interventies 


hebben kunnen uitvoeren. Sta stil bij mogelijke belemmeringen, zowel praktisch als 


inhoudelijk. Noteer deze op een flip-over. 


� Lukt het sommige medewerkers wel, maar andere niet om de afgesproken aanpak uit 


te voeren? Hoe komt dat? 


� Maak een rondje over de veranderingen (verbeteringen/verslechteringen) die ieder 


heeft geconstateerd. Noteer deze op een flip-over. 


� Welke informatie hebben de begeleiders van de cliënt en zijn/haar verwanten 


gekregen over de gekozen aanpak? Noteer de informatie op een flip-over. 


� Dit onderdeel van de sessie heeft meer inzicht gegeven in procesmatige aspecten: 


(organisatorische) factoren die een rol spelen bij het bereiken van de resultaten. Zijn 


de afspraken duidelijk en houdt men zich daaraan? Hoe verloopt de samenwerking in 


het team? Deze aspecten komen straks bij het trekken van conclusies over de 


behaalde (meet)resultaten weer aan de orde. 
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Stap 8: Bekijken van resultaten – resultaten versus 


verwachtingen (Evaluatie) 


Benodigde tijd 30 minuten 


Lesmethode Discussie 


Aanwijzingen 


� Deel de meetresultaten uit en bespreek de uitkomsten. Is duidelijk wat de 


verandering is ten opzichte van de eerste meting(en)? 


Gebruik Dia 6 voor sessie 3 


- Wat zijn de resultaten van de metingen? 


- Wat betekenen de resultaten/uitkomsten? 


- Zijn de doelen bereikt? 


- Zijn de verwachtingen uitgekomen? 


- Is het probleemgedrag verminderd (hoe vaak treedt het nu op en in welke 


situatie)? 


- Is er nieuw probleemgedrag ontstaan? 


� Noteer de uitkomsten op een flip-over.  


� Vergelijk de resultaten van de metingen met de evaluatie van het proces (de 


werkwijze). Wat valt op? Is hieruit een conclusie te trekken?  


� Afhankelijk van de resultaten zijn er meerdere mogelijkheden: 


- Als het probleemgedrag is blijven bestaan moet het team misschien 


duidelijker werkafspraken maken (evaluatie proces). 


- Als het probleemgedrag is blijven bestaan moet het team misschien voor een 


andere oplossing kiezen. Ga terug naar eerdere stappen (sessie 1 en 2). 


Gebruik Dia 7 voor sessie 3 


- Het probleemgedrag is verminderd en/of het team kan beter omgaan met het 


gedrag: vat samen wat jullie hebben geleerd en ga verder met het onderdeel 


Conclusies (stap 9).Je kunt voor de samenvatting gebruik maken van het 


formulier samenvatting stappenplan (Bijlage 3 en hand-out 6). 
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Stap 9: Conclusies 


Benodigde tijd 20 minuten 


Lesmethode Discussie en brainstorm  


 


Aanwijzingen 


� Wanneer de conclusie hierboven was dat de gekozen aanpak voor deze cliënt werkt, 


dan is het van belang om er met elkaar voor te zorgen dat de verbetering behouden 


blijft. Maak – om er zeker van te zijn dat je op dit punt zit - een rondje zodat je van 


alle aanwezigen weet of hij/zij: 


- er van overtuigd is dat gekozen aanpak de juiste is en dus voor de cliënt 


noodzakelijk; 


- zich in staat acht de gekozen aanpak te blijven volhouden; 


- zich bewust is van de gevolgen voor de cliënt en het team als het niet lukt om 


te handelen volgens gekozen aanpak; 


- de leidinggevende op de hoogte stelt als het niet lukt volgens gekozen 


aanpak te handelen. 


� Maak vervolgens concrete afspraken en zorg dat deze worden vastgelegd, 


bijvoorbeeld in het zorgleefplan van de cliënt. 


� Spreek (een) evaluatiemoment(en) af. 


� Wijs iemand aan die verantwoordelijk is voor het signaleren en rapporteren (aan 


leidinggevende) van ‘kinken in de kabel’ (gekozen aanpak wordt niet meer gevolgd, 


probleemgedrag treedt weer op of verergert en dergelijke). 


 


 


VERVOLG 


 Voorafgaand aan sessie 4 is het nodig dat de leidinggevende een Plan van Aanpak 


maakt. Hierin beschrijft hij/zij hoe het werken volgens het stappenplan (de algemene 


methodiek) kan worden geïmplementeerd in de dagelijkse werkprocessen. De opdracht 


voor het schrijven van een Plan van Aanpak is opgenomen in bijlagen 4–6. 
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Lesmateriaal 


 


In het bijgevoegde materiaal is het volgende lesmateriaal te vinden dat hoort bij sessie 3 


van de lessenmodule. 


 


� PowerPointpresentatie voor sessie 3 (1 t/m 7). 


� Hand-out 5: Uitnodiging sessie 3, inclusief een tijdschema. 


� Hand-out 6: Samenvatting stappenplan. 


 


Lesmateriaal behorend bij de opdracht voor de leidinggevende. 


� Bijlage 4: Opdracht: maken van een Plan van Aanpak. 


� Bijlage 5: Werkwijze volgens stappenplan: vragen ter reflectie. 


� Bijlage 6: Checklist vasthouden veranderingen. 
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Sessie 4: Afsluiten 


Tijdens de voorgaande sessies is er veel aandacht geweest voor de werkwijze en de 


gemaakte afspraken. Na afloop van een traject bestaat de kans dat de aandacht 


verdwijnt en dat medewerkers in hun ‘oude’ werkwijze vervallen. Als ze echter 


enthousiast zijn over de verbetering zal de positieve houding makkelijker blijven en wordt 


het ‘nieuwe’ werken de norm. Toch is het van belang om regelmatig aandacht te blijven 


besteden aan het onderwerp en de nieuwe werkwijze onderdeel van de ‘gewone’ 


werkprocessen te laten zijn. Het doel van deze vierde sessie is om de geleerde 


methodiek van het stappenplan te borgen. 


In de eerste drie sessies ging het bij het werken met het stappenplan vooral om het 


gedrag van een specifieke cliënt en de interactie met het team. Bij deze sessie gaat het 


erom hoe u de methodiek van het werken met het stappenplan zelf kunt vasthouden. We 


staan stil bij de vraag wat er nodig is om deze manier van werken vast te houden bij 


volgende cliënten en gebruiken hierbij de resultaten van de opdracht van de vorige 


sessie. 
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Aanwijzingen voor de trainer 


Hieronder staan de verschillende onderdelen van de vierde sessie beschreven. Dit begint 


met een (voorbeeld)tijdschema dat de sessie in één oogopslag weergeeft. Vervolgens 


lichten we per onderdeel toe hoe dat onderdeel inhoudelijk en procesmatig kan worden 


ingevuld. 
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Programma (voorbeeld  tijdschema) 


Het onderstaande tijdschema geeft een indicatie van de duur van de onderdelen. Bij 


andere begintijden dan 9.00 uur past u de tijden in de tabel uiteraard aan. Hiervoor kunt u 


hand-out 7 gebruiken. 


 


Tijd Duur Onderdeel  


09.00 uur 5 min. Doelstellingen 
 


09.05 uur 45 min. Presentatie Plan van Aanpak & discussie 
 


10.50 uur 10 min. Afsluiting 
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Doelstellingen 


Benodigde tijd 5 minuten 


Lesmethode Presentatie  


 


Aanwijzingen 


� Herinner de groep aan het doel van de vier sessies: meer inzicht te krijgen in wat 


probleemgedrag nu eigenlijk is, hoe het ontstaat en hoe je ermee om kunt gaan.  


� Vorige keren is stilgestaan bij de introductie en het gebruik van het stappenplan bij 


één cliënt. Deze sessie is bedoeld om helder te krijgen hoe we de systematiek van 


werken met het stappenplan kunnen vasthouden en hierover concrete afspraken te 


maken. 
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Presentatie Plan van aanpak 


Benodigde tijd 45 minuten 


Lesmethode Presentatie en discussie 


 


Aanwijzingen 


� Het verdient de voorkeur dat de leidinggevende zelf het Plan van Aanpak aan de 


groep presenteert. De docent is tijdens deze sessie vooral procesbegeleider.  


� Deel bij voorkeur een papieren versie uit zodat iedereen het rustig kan doornemen. 


Maak in overleg met de leidinggevende eventueel een PowerPointpresentatie van 


punten die extra benadrukt moeten worden. U kunt hierbij als hulpmiddel hand-out 8 


gebruiken. 


� Ga met de groep in discussie over de haalbaarheid en wenselijkheid van 


voorgestelde acties. Ontbreken er actiepunten? Laat iemand uit de groep de 


hoofdpunten uit de discussie noteren. 


� Maak concrete afspraken en leg deze vast. 
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Afsluiting 


Benodigde tijd 10 minuten 


Lesmethode Presentatie en discussie 


 


Aanwijzingen 


� Vat samen wat is bereikt, bijvoorbeeld met de volgende tekst. De afsluiting van de 


trainingsmodule is bereikt. In de eerste twee sessies ging het vooral over meer 


inzicht krijgen in wat probleemgedrag nu eigenlijk is, hoe het kan ontstaan en hoe je 


ermee om kunt gaan. In de derde sessie zijn de resultaten van deze werkwijze bij 


een cliënt besproken en zijn de ervaringen gedeeld. Op basis van deze evaluatie is 


een Plan van Aanpak gemaakt, met als doel de nieuwe werkwijze mogelijk te maken 


voor volgende cliënten. In de vierde sessie stond de bespreking van dit plan op de 


agenda en is met elkaar de centrale vraag besproken: Hoe implementeren we de 


methodiek van het stappenplan in de dagelijkse werkprocessen? En wat hebben we 


nodig om deze manier van werken vast te houden?  


� Herinner de groep aan het doel van de trainingsmodule en het verband tussen de 


verschillende sessies. 


� Er is een Plan van Aanpak geschreven en er zijn concrete afspraken gemaakt die 


kunnen helpen om het ‘nieuwe’ werken de standaard werkwijze te laten worden. Om 


te voorkomen dat de aandacht verdwijnt, medewerkers in hun ‘oude’ werkwijze 


vervallen en om te controleren of u op de goede weg bent met elkaar, zijn 


evaluatiemomenten nodig. Deze kunnen zowel klein (tijdens overdracht) of groot 


(multidisciplinair overleg) zijn. 


� Plan (een) evaluatiemoment(en) met elkaar. 


� Tot slot: bedank een ieder voor zijn/haar inzet! 
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Lesmateriaal 


 


Op de CD/Internet/DVD is het volgende lesmateriaal te vinden dat hoort bij sessie 4 van 


de lessenmodule. 


� Hand-out 7: Uitnodiging sessie 4, inclusief een tijdschema 


� Hand-out 8: Checklist vasthouden veranderingen











 


Bijlagen 


Zorg zelf voor Beter – Lesmodule stappenplan probleemgedrag Pagina 57 


 


Bijlagen 







 


Bijlagen 


Pagina 58 Zorg zelf voor Beter – Lesmodule stappenplan probleemgedrag   


 


Bijlage 1. Meten van probleemgedrag – voorbereiding 


voor docent 


Inleiding 


Voordat de docent (meestal een gedragskundige of arts) het team instructie kan geven 


over hoe het probleemgedrag bij de gekozen cliënt concreet kan worden gemeten, is 


enige voorbereiding gewenst. Deze tekst biedt deze voorbereiding. De volgende 


onderdelen komen aan bod: 


- Het belang van meten van probleemgedrag. 


- Enige ‘theorie’ over meten. 


- Meten in de praktijk, enkele voorbeelden. 


- Voorbereiding van de instructie (zie de instructie bij sessie 1). 


Het belang van meten van probleemgedrag 
Het belang van meten wordt in de praktijk nogal eens met de mond beleden. Men zégt 


dat het belangrijk is, maar vaak komt het er niet van… 


Toch willen we nog eens voor het voetlicht brengen waarom het meten van 


probleemgedrag – vooral als er sprake is van het uitvoeren van interventies om dat 


probleemgedrag terug te dringen – belangrijk is. 


Ten eerste vinden wij het belangrijk dat je feedback krijgt (en wilt krijgen) over je 


handelen. Als een interventie wordt toegepast om het probleemgedrag te verminderen of 


zelfs te doen verdwijnen, is het belangrijk dat je weet of die interventie ‘werkt’. Hierbij is 


het natuurlijk belangrijk dat degenen die de interventies uitvoeren (en dat zijn vaak 


dezelfde personen als degenen die de metingen doen) op regelmatige tijden de 


meetresultaten teruggekoppeld krijgen. Immers, feedback is efficiënter naarmate het 


directer – als het nog relevant is – gegeven wordt. 


Ten tweede is het belangrijk te beseffen dat meten niet een ‘kwestie van gevoel’ is. Hoe 


vanzelfsprekend dit ook klinkt, in de praktijk vertrouwt men nogal eens op het eigen 


oordeel dat het “(…) veel beter gaat met de cliënt. Hij zit beter in zijn vel. En ook de 


omgeving ervaart meer plezier aan hem (…).” Hoe belangrijk het intuïtieve oordeel van 


professionals ook kan zijn, dit oordeel kan ook gemakkelijk beïnvloed worden door een 


positieve stemming over wat er met een cliënt gebeurt. Soms ontstaat er meer begrip 


voor (het probleemgedrag van) een cliënt, waardoor de beleving van het probleem 


verandert. Men ervaart het probleemgedrag als minder storend en zal gemakkelijker 


rapporteren dat het probleemgedrag is verminderd. In werkelijkheid hoeft dit echter 


helemaal niet het geval te zijn. 


Tot slot is verantwoording soms een reden om concreet te meten in hoeverre het 


probleemgedrag daadwerkelijk afneemt. Als financieel (of met personeel) wordt 


geïnvesteerd in het beter omgaan met probleemgedrag, zal een manager/bestuurder of 


andere financier graag willen weten tot welke resultaten die bijdragen concreet hebben 


geleid. 


Het is belangrijk om het belang van meten goed over te brengen aan degenen die 


moeten registreren. Zij doen immers vooral het ‘meetwerk’. De motivatie daarvoor is 
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gewoonlijk niet groot en het achterliggende belang van meten is dan mogelijk een factor 


die de motivatie kan verhogen.  


Enige ‘theorie’ over meten 


Probleemgedrag kan op verschillende wijzen worden geregistreerd. Welke meetwijze u 


moet kiezen, hangt af van wat u wilt meten. Om dit probleem te illustreren, geven we 


enkele voorbeelden: 


- Bij het registreren van zeer agressieve uitbarstingen, die niet heel vaak 


voorkomen, wil je niet het risico lopen dat een incident wordt gemist. 


- Bij zeer frequent roepgedrag is het ondoenlijk om alle keren ‘zuster!’ te 


registreren. 


- Bij ‘weglopen’ is de afstand die men weg loopt belangrijk om te registreren. 


- Bij hoofdbonken kan de hardheid waarmee gebonkt een essentieel aspect zijn. 


- Bij bepaalde vormen van zelfverwondend gedrag kan de duur van het gedrag van 


belang zijn om te registreren. 


Deze verschillende aspecten maken dat verschillende meetwijzen nodig zijn. De 


volgende manieren kunnen worden onderscheiden. 


Registratie van wel of niet voorkomen van probleemgedrag 


Hier gaat het om de vraag of het gedrag wel (+) of niet (-) voorkomt. Het aantal keren dat 


het voorkomt, de ernst of de duur ervan, zijn hier niet van belang. Het gaat alleen om de 


vraag “ja” of “nee”. Dit is een geschikte registratie voor gedrag dat weliswaar duidelijk 


waarneembaar is, maar waarvan het niet altijd duidelijk is wanneer het begint, eindigt of 


weer opnieuw begint. Denk bijvoorbeeld aan het zichzelf slaan. Is iedere klap een 


incident? Of is het herhaaldelijk, snel slaan één incident? Hoe snel moet het dan zijn? De 


vraag of het probleemgedrag aanwezig was, is echter simpel te beantwoorden. 


Registratie van de frequentie van probleemgedrag 


Hier gaat het erom dat het aantal keren dat het (precies omschreven) probleemgedrag 


voorkomt wordt geregistreerd. Dit is vooral geschikt voor gedrag met een duidelijk begin 


en einde en dat duidelijk te ‘tellen’ is. 


Het registreren van scores voor duur of intensiteit 


Soms is de duur van probleemgedrag of de intensiteit ervan van groot belang. Misschien 


is het niet waarschijnlijk dat het gedrag zal verdwijnen en is het streven dat een cliënt 


minder lang met zijn hoofd bonkt of dat hij extreem agressief is. In zo’n geval kan het 


gedrag (vooraf) ook worden opgedeeld in verschillende scores. Bijvoorbeeld: 


1. Minder dan 3 minuten hoofdbonken. 


2. Tussen 3 en 7 minuten hoofdbonken. 


3. Meer dan 7 minuten hoofdbonken. 


Uiteraard kunt u de inhoud en het aantal scoringsmogelijkheden geheel passend maken 


voor de situatie. Registratie gebeurt iedere keer dat het gedrag voorkomt. 


Drie aandachtspunten 


Bij deze registratiewijzen moeten nog drie zaken worden overwogen, die in de metingen 


kunnen worden meegenomen. 
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1. Keuze van de lengte van het meetinterval 


Bij alle bovenstaande manieren van meten kunt u voor verschillende intervallen 


kiezen. Bij gedragingen die niet zo frequent voorkomen, is het waarschijnlijk 


verstandig om alle incidenten te registreren. Dat is zeker het geval als het ook nog 


eens om ernstige incidenten gaat. Bijvoorbeeld wanneer een cliënt enkele malen per 


week ernstig agressief is. 


Wanneer gedrag erg frequent voorkomt, is het verstandig een klein interval te kiezen. 


Daarbij zijn in principe alle intervallen mogelijk: van enkele seconden tot aan 


dagdelen. Als het bijvoorbeeld gaat om zeer veelvuldig roepen, is het verstandig een 


interval van een paar minuten te kiezen.  


2. Keuze van het moment van herhalingsmetingen 


Wanneer het gaat om het meten van veranderingen in probleemgedrag, is het 


belangrijk dat de metingen zoveel mogelijk vergelijkbaar zijn. Een belangrijke 


overweging daarbij is dat de meting op een vergelijkbaar moment wordt gedaan. Dat 


kan zijn op een bepaalde dag in de week, een tijdstip op een dag of een ander 


specifiek moment (naar bed gaan, opstaan, aan tafel gaan, etc.). 


3. Registreren van extra analysegegevens 


Wanneer sprake is van het registreren van alle incidenten van het probleemgedrag 


(in een bepaald tijdsinterval), kunt u overwegen om óók aanvullende gegevens te 


registreren, zoals gebeurtenissen die aan het incident voorafgingen of die volgden op 


het incident. Ook kunt u noteren wie er bij het incident betrokken (aanwezig) waren. 


Deze extra gegevens kunnen helpen om te analyseren waarom/waardoor het 


probleemgedrag optreedt. Hier zit echter een risico aan. Naarmate u de meting meer 


gaat ‘verzwaren’ met analysegegevens, kan het zijn dat dit ten koste gaat van een 


juiste registratie en dat brengt de vergelijkbaarheid van herhalingsmetingen in 


gevaar. Ook wanneer het voor een analyse belangrijk is om andere momenten op 


een dag te meten, worden metingen minder goed vergelijkbaar. Met andere woorden: 


pas op dat de doelen meten van veranderingen en analyse elkaar niet (te veel) bijten. 


 


Meten van probleemgedrag bij een concrete cliënt: de praktijk 
Vanwege de grote hoeveelheid keuzes die gemaakt moeten worden, is het verstandig als 


de docent (gedragskundige/arts) dit onderdeel van de sessie voorbereidt. Doel is 


daarmee een selectie te maken van de informatie die voor deze cliënt van belang is. 


Hieronder delen we de voorbereiding op in negen onderdelen. Bij het lesmateriaal zit het 


formulier dat hieronder staat. Dit formulier kan deze voorbereiding ondersteunen. 
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Voorbeeld 


 


 


Voorbereiding meting van probleemgedrag door 
gedragskundige 


 


Doelgedrag 


Toelichting Beschrijf hier het probleemgedrag dat u denkt te gaan meten zo concreet 
mogelijk. Houd er rekening mee dat de observatoren (begeleiding, 
verzorgenden) het gedrag moeten kunnen waarnemen en snel kunnen 
beslissen of ze het moeten ‘tellen’. Vermeld – indien nuttig – ook 
uitsluitingen: wat tellen we (hier) niet? 


Afweer van de verzorging met fysieke uitingen.   


Zoals: verzorgenden beetpakken, slaan  


Frequentie, duur en intensiteit 


Toelichting Om een geschikte meetmethode en een geschikt meetinterval te kunnen 
kiezen, is het belangrijk om vooraf een indruk te hebben van de frequentie, 
duur en intensiteit van het probleemgedrag. 


Frequentie (ongeveer) 3-5 keer per week 


Duur (ongeveer) Kort, het gaat om één keer slaan 


Intensiteit Matig, verzorgenden  schrikken behoorlijk, maar geen (blijvend) letsel 


Keuze van de meetmethode 


Toelichting • frequentiemeting is geschikt voor makkelijk te tellen probleemgedrag; 


• ja/nee meting is geschikt voor moeilijk te tellen probleemgedrag; 


• scoremeting is geschikt als de intensiteit of duur van het 
probleemgedrag belangrijk is én deze gecategoriseerd kunnen worden 
(bijvoorbeeld op een 5-puntsschaal). 


Meest geschikte meting  


 


 


 


Indien scoremeting: 


 


1: beschrijving score 1 (minst langdurig/intensief) 


2: beschrijving score 2 


3: beschrijving score 3 


4: beschrijving score 4 


5: beschrijving score 5 (meest langdurig/intensief) 


Keuze van het meetinterval 


Toelichting Met het meetinterval moet de balans gezocht worden tussen praktische 
uitvoerbaarheid (het registreren moet het gewone handelen niet 
onmogelijk maken) en voldoende rijke informatie (niet te weinig tellen, 
waardoor geen verschillen tussen metingen ontstaan). 


Frequentiemetin


g


Ja/nee meting


Scoremeting
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Meetinterval Dagelijks (maandag t/m vrijdag) tussen 8.00 en 17.00 uur (tijdens de 
‘dagdienst’). Alle incidenten moeten geteld worden. 


Keuze van het meetmoment/de meetsituatie 


Toelichting Als het probleemgedrag (vrijwel) alleen op bepaalde momenten voorkomt 
of in bepaalde situaties, kan overwogen worden om alleen op die 
momenten/in die situaties te meten. 


Meetmoment/ meetsituatie Als de cliënt verzorgd wordt. 


Keuze observatoren 


Toelichting Wie worden geacht het probleemgedrag waar te nemen en te registreren? 
Deze personen moeten hier uiteraard van op de hoogte zijn en goed 
(volgens bovenstaande keuzes) geïnstrueerd worden. 


Observatoren De begeleiding (allemaal) van de dagdienst 


Hoe worden metingen geregistreerd? 


Toelichting Als een observator het probleemgedrag signaleert, wat moet hij/zij dan 
concreet doen? 


Registreren Als probleemgedrag zich voordoet, plakt de begeleider/verzorgende een gele 
sticker (‘geeltje’) op het observatieschema. 


Aan het eind van de week (vrijdagmiddag) vat de gedragskundige de 
resultaten samen in ‘het’ Excelbestand. Het observatieschema wordt weer 
leeggemaakt voor de volgende week. 


Meetperiode 


Toelichting De metingen moeten gedurende een afgesproken periode worden 
bijgehouden. Deze periode moet niet te lang zijn, omdat meetmotivatie zal 
afnemen. De periode moet echter ook niet te kort zijn, omdat de 
interventies mogelijk tijd nodig hebben om tot resultaten te leiden. 


Meet periode 8 weken 


Valkuilen 


Toelichting Welke gevaren zijn er die de betrouwbaarheid van de metingen kunnen 
ondermijnen? Geef aan hoe daar mee om te gaan. 


Mogelijke valkuilen, 
problemen 


Invalkrachten zijn mogelijk niet op de hoogte van meetafspraken. Bij 
invalkrachten wordt niet gemeten. Weekscores corrigeren we voor de dagen 
dat er een invalkracht was. De totale meetperiode wordt evenredig verlengd.  
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Bijlage 2. Checklistfactoren bij probleemgedrag 


In deze lijst staat een aantal factoren die te maken kunnen hebben met probleemgedrag. 


Het kan zijn dat deze factoren het gedrag mede veroorzaken, het in stand houden of 


ervoor zorgen dat het oplossen van het probleemgedrag moeilijk is. Hoewel er veel in de 


lijst staat, is de opsomming niet uitputtend. Er kan immers nog meer aan de hand zijn.  


De lijst is bedoeld als hulpmiddel om in het multidisciplinaire of verzorgendeteam een 


aantal gebieden te verkennen. Daarbij kijk je of er misschien belangrijke omgevings- of 


cliëntfactoren zijn vergeten in de analyse van de probleemsituatie.  


Als een factor 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, etc. 


� Licht Voldoende daglicht, mogelijkheid om naar buiten te gaan, verlichting, etc. 


� Ruimte Afdelingsgrootte, ruimtelijke indeling, bewegingsvrijheid, gesloten deuren, 


herkenbaar, veilig, vertrouwd etc. 


� Kleur Gebruik van opvallende/rustige kleuren, contrast etc. 


� Hulpmiddelen Huisregels, bewegwijzering, pictogrammen, etc. 


A2. Factoren in de sociale omgeving 


� Medecliënten Groepsgrootte, contacten met medebewoners etc. 


� Personeel Bejegening van cliënt (luisteren, serieus nemen, betrekken), tijd voor 


ontspanning (wandelen, spelletjes, praatje), reactie personeel op 


probleemgedrag, contact tussen familie en personeel, etc. 


� Anderen Familie, vrienden, vrijwilligers, frequentie van contact, aard van contact, etc. 


A2. Factoren gerelateerd aan de dag invulling 


� Wensen Is bekend wat cliënt wil, sluit de dag invulling hierbij aan etc. 


� Keuzes Vrijheid om voor dag invulling te kiezen, keuze om niets te doen, 


alternatieven 


� Dag invulling Variatie, voldoende uren, voldoende ondersteuning (ook vrijwilligers, familie), 


aansluitend op zorg- en behandelplan, dagstructuur etc. 


� Belasting Overbelasting, verveling etc. 
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B. Cliënt  


B1. Lichamelijke factoren  


� Medische 


diagnose 


Dementie, ziekte van Parkinson, ziekte van Huntington, delier, epilepsie etc. 


� Beperkingen Visuele beperkingen, auditieve beperkingen, lichamelijke beperkingen 


� Ongemakken Pijn, mictie/defecatieproblemen, dorst, benauwd etc. 


� Slapen Inslaapproblemen, doorslaapproblemen. 


� Dieet (Over)matig eten, koffie drinken, alcohol, roken, drugs, allergieën, overmatig 


suikergebruik, kauwfunctie, slikfunctie, conditie gebit, etc. 


� Sensomotorisch Prikkelbaar voor geluid, aanraking, licht etc.  


� Medicatie Psychofarmaca, (last van) bijwerkingen, meerdere medicijnen tegelijkertijd, 


evaluatie van medicatie etc. 


B2. Persoonlijke factoren  


� Levensloop (Traumatische) gebeurtenissen, relatie met ouders/kinderen 


� Persoonlijkheid Copingstrategie, reactie cliënt op lichamelijke en psychische afhankelijkheid 


� Levensstijl Activiteitenniveau, dagnachtritme, teruggetrokken, graag in gezelschap etc. 


B2. Psychische factoren 


� Psych. Diagnose Depressie, angst, psychose, persoonlijkheidsstoornis etc. 
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Bijlage 3. Formulier samenvatting stappenplan 


 


Samenvatting Stappenplan Probleemgedrag 
 


Omschrijving probleem (en concreet gedrag) 


Toelichting Beschrijf hier het probleemgedrag dat u denkt te gaan meten zo concreet 
mogelijk. Houd er rekening mee dat de observatoren (begeleiding, 
verzorgenden) het gedrag moeten kunnen waarnemen en snel kunnen 
beslissen of ze het moeten ‘tellen’. Vermeld – indien nuttig – ook 
uitsluitingen: wat tellen we (hier) niet. 


 


Mogelijke verklaring van gedrag (begrijpen) 


Toelichting Beschrijf hier kort hoe men het probleemgedrag ‘begrijpt’. Wat is de 
achterliggende verklaring van het ontstaan en/of voortduren van het 
probleemgedrag? Dit was het onderwerp van sessie 2. 


Verklaring/ begrijpen  


 


Doel interventie 


Toelichting Geef aan wat met de interventie wordt beoogd 


 


Doel 


 


0 gedragsprobleem verdwijnt; 


0 gedragsprobleem vermindert; 


0 acceptatie gedrag(sprobleem); 


0 voorkomen van gedragsprobleem. 


 


Interventies 


Toelichting Beschrijf hier welke interventies zijn gekozen (sessie 2) en werkzaam 
bleken (sessie 3). 


Interventie Wie voert uit? Wie controleert? 
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Bijlage 4. Opdracht voor het maken van een Plan van 


Aanpak: werkwijze volgens het stappenplan 


implementeren en borgen in dagelijkse 


werkprocessen 


Inleiding 


De Verbetertrajecten Probleemgedrag hebben aangetoond dat werken volgens het 


stappenplan voor veel cliënten een positief resultaat kan opleveren. Hopelijk deelt u deze 


ervaring nu. En als dat zo is, hoe kunt u deze manier van werken dan onderdeel laten zijn 


van de dagelijkse praktijk? Met andere woorden: hoe implementeert u de methodiek van 


het stappenplan in de dagelijkse werkprocessen? Deze vraag staat centraal in komende 


sessie: sessie 4.  


Het implementeren van een nieuwe werkwijze gebeurt niet zo maar vanzelf. Over 


implementatiestrategieën zijn boeken vol geschreven. De vertaling daarvan naar de 


praktijk van de werksituatie is lastig in algemene bewoordingen te gieten. Voor het ene 


team kan het noodzakelijk zijn om een uitgebreide scholing aan te bieden en voor het 


andere team is een A4 met informatie en afspraken voldoende. Kortom, wat werkt is 


afhankelijk van de eigen praktijksituatie. 


Opdracht voor leidinggevende 


Maak voor sessie 4 een Plan van Aanpak hoe je werken volgens het stappenplan kunt 


implementeren in de dagelijkse werkprocessen van het team en/of de organisatie. Om de 


nieuwe werkwijze te kunnen implementeren heb je goed zicht nodig op de huidige 


werkwijze rond probleemgedrag en de (knel)punten waaraan aandacht moet worden 


besteed, zodat medewerkers in staat zijn volgens de nieuwe methodiek te werken. 


In bijlage 5 zijn vragen ter reflectie opgenomen. Deze vragen betreffen vier thema’s die 


mogelijk (knel)punten blootleggen waaraan in het Plan van Aanpak expliciet aandacht 


moet worden besteed. 


Als extra hulpmiddel is in bijlage 6 een Checklist opgenomen. 
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Bijlage 5. Werkwijze volgens stappenplan: vragen ter 


reflectie 


Uitgangspunten van het stappenplan ‘omgaan met probleemgedrag’  


Methodisch-cyclisch én multidisciplinair 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 oorza(a)k(en) van het probleemgedrag vast te stellen. Zo kan 


snel worden ingegrepen om de kwaliteit van leven van de cliënt te verbeteren en 


escalatie van probleemgedrag en crisissituaties te voorkomen.  


Zie ook de afbeelding.  


 


 


Naast het methodisch-cyclische karakter van het stappenplan is de multidisciplinaire 


insteek van belang. Daarachter ligt de gedachte dat probleemgedrag ‘biopsychosociaal’ 


bepaald is (kan zijn). Om goed zicht te krijgen op (de verklaring van) het probleemgedrag 


en de juiste interventies er bij te bedenken is het nodig om meerdere disciplines in het 


proces te betrekken. 
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Vragen voor reflectie op omgaan met probleemgedrag 


Hieronder noemen we vier thema’s die van belang zijn bij een reflectie op het eigen 


omgaan met probleemgedrag. Deze vier thema’s kunnen ook worden gezien als 


knelpunten bij het realiseren van een goede manier om om te gaan met probleemgedrag. 


Als ze als (mogelijk) knelpunt worden herkend is van belang hieraan expliciet aandacht te 


besteden in het Plan van Aanpak. 


Thema 1: Waar ligt de motivatie om volgens het stappenplan te werken? 


Waarom wil ik methodisch-cyclisch (volgens het stappenplan) werken? 


Toelichting bij thema 1: Motivatie om volgens het stappenplan te werken 


State of the art, professionele standaard 


Veel methodische aanpakken sluiten aan bij de state-of-the-art binnen een of meerdere 


beroepsgroepen. Een reden om met het stappenplan (of een andere methodische 


aanpak) te willen werken, is dat u 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 daarbij 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 medewerkers (de 


professionals) zich voortdurend verder verbeteren (professionaliseren). Daarvoor is het 


belangrijk dat u expliciet maakt wat u doet en waarom. Immers pas dan 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. Dat geldt ook 


voor 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? 
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- 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)? 


Toelichting bij thema 2: Hoe wordt gewerkt bij probleemgedrag? 


Concrete vertaling van het stappenplan naar de werkvloer  


Het stappenplan is nog op een vrij algemeen niveau geformuleerd. We zeggen dat de 


problemen in kaart gebracht moeten worden, dat er een verklaring voor (begrijpen van) 


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. 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 en (2) meten in de evaluatie, om in 


kaart te brengen in hoeverre de interventies effect hebben.  


Als het gaat om–het objectief vaststellen van het effect van interventies– (2) zijn de 


volgende aspecten van belang:  


- 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 (wel of geen sprake van bepaald 


[probleem]gedrag) eenvoudig te maken? 


Leiding en verantwoordelijkheid  


Uitvoeren van een stappenplan betreft verschillende stappen, waarbij verschillende 


disciplines meer of minder betrokken zijn. Het kan gemakkelijk gebeuren dat een 


stappenplan stagneert, omdat er ‘op elkaar wordt gewacht’. In situaties waarin een 


stappenplan goed wordt uitgevoerd, is er meestal sprake van één persoon die de 


voortgang ervan in de gaten houdt, iemand die de leiding/coördinatie heeft over de 


uitvoering van de verschillende stappen. Dat betekent soms dat die persoon veel zelf 


doet, maar soms ook dat hij/zij de taken verdeelt. De keuze voor wie de leiding neemt in 


de uitvoering van een stappenplan kan verschillend zijn: de psycholoog, de arts, een 


(unit)hoofd of 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. Vaak is dat adequaat en verdwijnt het ‘probleemgedrag’. Maar er kan een 


moment komen om het probleemgedrag expliciet met een methodische 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. 
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Bij acuut probleemgedrag is het van belang direct een arts te consulteren. 


Rol management 


In de praktijk blijkt nogal eens dat de rol van het management wordt gereduceerd tot 


faciliteren, zodat de randvoorwaarden op orde zijn (zie ook volgende paragraaf). 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: Hoe organiseren we 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? 


Toelichting bij thema 3: Organisatie van de randvoorwaarden 


Overlegstructuur en overlegtijd 


Sommige onderdelen van het stappenplan moeten gezamenlijk worden uitgevoerd. 


Vooral 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: Past onze cultuur bij de gekozen oplossing? 


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? 


Toelichting bij thema 4: Cultuur 


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 disciplines. 
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Bijlage 6. Checklist voor het vasthouden van 


veranderingen: werkwijze volgens 


stappenplan implementeren in het dagelijks 


werkproces 


 


Checklist voor het vasthouden van veranderingen:  


werkwijze volgens stappenplan implementeren in  


het dagelijks werkproces 
 


Maak een contextanalyse 


Toelichting Analyseer welke aspecten uit de context ertoe bijdragen of belemmeren dat 
de verandering (in omgaan met probleemgedrag) wordt vastgehouden. 


Wat bevordert het borgen? 


Hoe kunnen we dat 


benutten? 


 


Wat belemmert het borgen? 


Hoe kunnen we dat 


wegnemen? 


 


Is er draagvlak voor werken 


met het stappenplan? 


 


Is er draagvlak voor het 


meten? 


 


Kernactiviteiten t.b.v. de borging 


Toelichting Benoem kernactiviteiten om tot het gewenste resultaat te komen. 


 


 


Wat moet er gebeuren? 


Bijvoorbeeld: 


- het multidisciplinair team weet bij wie het terecht kan om het 


stappenplan in te zetten (coördinator bekend); 


- het multidisciplinair team weet wanneer het stappenplan wordt 


ingezet (bij iedereen of keuze op grond van….); 


- taken en verantwoordelijkheden van de diverse disciplines bij de 
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uitvoer van het stappenplan zijn duidelijk; 


- rapportage in het zorgleefplan; 


- Scholing op het gebied van probleemgedrag; 


- Scholing op het gebied van methodische werkwijze; 


- Inbreng cliënten/ naasten realiseren; 


- Randvoorwaarden op het gebied van …… realiseren; 


- Plannen teamoverleg. 


Concrete afspraken per kernactiviteit 


Toelichting Maak per kernactiviteit duidelijke afspraken om tot uitvoering te komen. 


wie doet wat wanneer?  


Waar leggen we de 


afspraken vast? 


 


Acties gericht op specifieke groepen betrokkenen 


Toelichting Organiseer aandacht voor specifieke doelgroepen. 


Nieuwe medewerkers  


Stagiaires  


Managers  


Sleutelfiguren  


Randvoorwaarden 


Toelichting Beschrijf benodigde randvoorwaarden en procedures.  


Randvoorwaarden, zoals 


mogelijkheden voor 


overleg en scholing, 


middelen die nodig zijn. 


 


Procedures  


Voorkomen van (oud) ongewenst gedrag 


Toelichting Beschrijf hoe u gaat voorkomen dat cliënten terugvallen in (oud) ongewenst 


gedrag. 


Wat willen we wel 


(gewenst gedrag)? 
 


Welk ongewenst gedrag 


dreigt? Hoe voorkomen we 


dat? 


 


 






Lessenpakket Omgaan met probleemgedrag

Hand-outs

Hand-outs behorende bij het lessenpakket ‘Omgaan met probleemgedrag’ van het Centrum voor Consultatie en Expertise, Verenso en Vilans



Hand-outs



Hand-out 1: Uitnodiging sessie 1

Hand-out 2: Afspraken maken

Hand-out 3: Checklist factoren probleemgedrag

Hand-out 5: Uitnodiging sessie 3

Hand-out 6: Samenvatting stappenplan

Hand-out 7: Uitnodiging sessie 4

Hand-out 8: Checklist vasthouden veranderingen









Hand-out 1: Uitnodiging sessie 1

Deelnemers

[ noteer hier de deelnemers van de bijeenkomst ]

Trainer

[ noteer hier de gegevens van trainer ]

Locatie

[ noteer hier zaal, adres, etc. ] 

Datum

[ noteer hier dag en aanvangstijd ] 

Programma



Hand-out 2: Afspraken maken

Onderstaande tabel is bedoeld ter ondersteuning van het maken en bijhouden van afspraken die tijden het uitvoeren van de sessie gemaakt (moeten) worden.



		Wat

		Wie

		Wanneer



		PLANNING VOORAF

		

		



		Overleg en sessies plannen met betrokkenen

		

		



		Ruimtes reserveren

		

		



		Materiaal maken, reserveren (beamer, bijvoorbeeld)

		

		



		Cliënt informeren, betrekken (als cliënt gekozen is)

		

		



		Familie informeren, betrekken (als cliënt gekozen is)

		

		



		Stukken (bijv. presentaties) bij agenda verzamelen voor overleggen

		

		



		STURING EN ONDERSTEUNING

		

		



		Vastleggen en zonodig verspreiden afspraken

		

		



		'Toezicht' op uitvoering afspraken

		

		



		Inhoudelijk ondersteunen van de activiteiten tussen sessies

		

		



		Aanspreken op uitvoeren interventies

		

		



		'Toezicht' en ondersteuning bij het meten van resultaten

		

		










Hand-out 3: Checklist factoren probleemgedrag

		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, etc.



		· Licht

		Voldoende daglicht, mogelijkheid om naar buiten te gaan, verlichting, etc.



		· Ruimte

		Afdelingsgrootte, ruimtelijke indeling, bewegingsvrijheid, gesloten deuren, herkenbaar, veilig, vertrouwd etc.



		· Kleur

		Gebruik van opvallende/rustige kleuren, contrast etc.



		· Hulpmiddelen

		Huisregels, bewegwijzering, pictogrammen, etc.



		A2.	Factoren in de sociale omgeving



		· Medecliënten

		Groepsgrootte, contacten met medebewoners etc.



		· Personeel

		Bejegening van cliënt (luisteren, serieus nemen, betrekken), tijd voor ontspanning (wandelen, spelletjes, praatje), reactie personeel op probleemgedrag, contact tussen familie en personeel, etc.



		· Anderen

		Familie, vrienden, vrijwilligers, frequentie van contact, aard van contact, etc.



		A2.	Factoren gerelateerd aan de daginvulling



		· Wensen

		Is bekend wat cliënt wil, sluit de daginvulling hierbij aan etc.



		· 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 etc.



		· Belasting

		Overbelasting, verveling etc.



		B. Cliënt 



		B1.	Lichamelijke factoren 



		· Medische diagnose

		Dementie, ziekte van Parkinson, ziekte van Huntington, delier, epilepsie etc.



		· Beperkingen

		Visuele beperkingen, auditieve beperkingen, lichamelijke beperkingen



		· Ongemakken

		Pijn, mictie/defecatieproblemen, dorst, benauwd etc.



		· Slapen

		Inslaapproblemen, doorslaapproblemen.



		· Dieet

		(Over)matig eten, koffie drinken, alcohol, roken, drugs, allergieën, overmatig suikergebruik etc.



		· Sensomotorisch

		Prikkelbaar voor geluid, aanraking, licht etc. 



		· Medicatie

		Psychofarmaca, (last van) bijwerkingen, meerdere medicijnen tegelijkertijd, evaluatie van medicatie etc.



		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 etc.



		B2.	Psychische factoren



		· Psych. Diagnose

		Depressie, angst, psychose, persoonlijkheidsstoornis etc.





Hand-out 4: Uitnodiging sessie 2

Deelnemers

[ noteer hier de deelnemers van de bijeenkomst ]

Trainer

[ noteer hier de gegevens van trainer ]

Locatie

[ noteer hier zaal, adres, etc. ] 

Datum

[ noteer hier dag en aanvangstijd ] 

Programma




Hand-out 5: Uitnodiging sessie 3

Deelnemers

[ noteer hier de deelnemers van de bijeenkomst ]

Trainer

[ noteer hier de gegevens van trainer ]

Locatie

[ noteer hier zaal, adres, etc. ] 

Datum

[ noteer hier dag en aanvangstijd ] 

Programma

		Tijd

		Duur

		Onderdeel



		09.00 uur

		10 min.

		Doelstellingen



		09.10 uur

		30 min.

		Stap 8: bekijken van resultaten - ervaringen delen



		09.40 uur

		30 min.

		Stap 8: bekijken van resultaten - resultaten versus verwachtingen



		10.10 uur

		20 min.

		Stap 9: Conclusies



		10.30 uur

		15 min.

		Afspraken doorlopen








Hand-out 6: Samenvatting stappenplan

		Samenvatting Stappenplan Probleemgedrag



		Omschrijving probleem (en concreet gedrag)



		Toelichting

		Beschrijf hier het probleemgedrag dat je denkt te gaan meten zo concreet mogelijk. Houdt er rekening mee dat de observatoren (begeleiding, verzorgenden) het gedrag moeten kunnen waarnemen en snel kunnen beslissen of ze het moeten ‘tellen’. Vermeld – indien nuttig – ook uitsluitingen: wat tellen we (hier) niet.



		[ noteer hier de omschrijving van het probleem ]





		Doel interventie



		Toelichting

		Geef aan wat met de interventie wordt beoogd



		Doel

		0 gedragsprobleem verdwijnt

0 gedragsprobleem vermindert

0 acceptatie gedrag(sprobleem)

0 voorkomen van gedragsprobleem



		Mogelijke verklaring van gedrag (begrijpen)



		Toelichting

		Beschrijf hier kort hoe men het probleemgedrag ‘begrijpt’. Wat is de achterliggende verklaring van het ontstaan en/of voortduren van het probleemgedrag? Dit was het onderwerp van sessie 2.



		[ noteer hier de ‘verklaring’ van het probleem ]





		Interventies



		Toelichting

		Beschrijf hier welke interventies zijn gekozen (sessie 2) en werkzaam bleken (sessie 3). 



		Interventie

		Wie voert uit?                                                         Wie controleert?



		

		



		

		



		

		










Hand-out 7: Uitnodiging sessie 4

Deelnemers

[ noteer hier de deelnemers van de bijeenkomst ]

Trainer

[ noteer hier de gegevens van trainer ]

Locatie

[ noteer hier zaal, adres, etc. ] 

Datum

[ noteer hier dag en aanvangstijd ] 

Programma

		Tijd

		Duur

		Onderdeel

		



		09.00 uur

		5 min.

		Doelstellingen

		



		09.05 uur

		45 min.

		Presentatie Plan van Aanpak & discussie

		



		10.50 uur

		10 min.

		Afsluiting

		












Hand-out 8: Checklist vasthouden veranderingen

		Checklist voor het vasthouden van veranderingen: 

werkwijze volgens stappenplan implementeren in 

het dagelijks werkproces



		Maak een contextanalyse



		Toelichting

		Analyseer welke aspecten uit de context bijdragen of belemmeren dat de verandering (in omgaan met probleemgedrag) wordt vastgehouden



		Wat bevordert het borgen? Hoe kunnen we dat benutten?

		[ Vul hier in ]



		Wat belemmert het borgen? Hoe kunnen we dat wegnemen?

		[ Vul hier in ]



		Is er draagvlak voor werken met het stappenplan?

		[ Vul hier in ]



		Is er draagvlak voor het meten?

		[ Vul hier in ]



		Kernactiviteiten t.b.v. de borging



		Toelichting

		Benoem kernactiviteiten om tot het gewenste resultaat te komen





		Wat moet er gebeuren?

		[ Vul hier in ]



		Concrete afspraken per kernactiviteit



		Toelichting

		Maak per kernactiviteit duidelijke afspraken om tot uitvoering te komen



		wie doe wat wanneer?

		[ Vul hier in ]



		Waar leggen we de afspraken vast?

		[ Vul hier in ]



		Acties gericht op specifieke groepen betrokkenen



		Toelichting

		Organiseer aandacht voor specifieke doelgroepen



		Nieuwe medewerkers

		[ Vul hier in ]



		Stagiaires

		[ Vul hier in ]



		Managers

		[ Vul hier in ]



		Sleutelfiguren

		[ Vul hier in ]



		Randvoorwaarden



		Toelichting

		Beschrijf benodigde randvoorwaarden en procedures. 



		Randvoorwaarden, zoals overlegmogelijkheden, mogelijkheden voor scholing, middelen die nodig zijn

		[ Vul hier in ]



		Procedures

		[ Vul hier in ]



		Voorkomen van (oud) ongewenst gedrag



		Toelichting

		Beschrijf hoe voorkomen gaat worden dat men terugvalt in (oud) ongewenst gedrag



		Wat willen we wel (gewenst gedrag)?

		[ Vul hier in ]



		Welk ongewenst gedrag dreigt? Hoe voorkomen we dat?

		[ Vul hier in ]
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Lessenpakket Omgaan met probleemgedrag

Hand-out 1: Uitnodiging sessie 1

Deelnemers

[ noteer hier de deelnemers van de bijeenkomst ]

Trainer

[ noteer hier de gegevens van trainer ]

Locatie

[ noteer hier zaal, adres, etc. ] 

Datum

[ noteer hier dag en aanvangstijd ] 

Programma
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Lessenpakket Omgaan met probleemgedrag

Hand-out 5: Uitnodiging sessie 3

Deelnemers

[ noteer hier de deelnemers van de bijeenkomst ]

Trainer

[ noteer hier de gegevens van trainer ]

Locatie

[ noteer hier zaal, adres, etc. ] 

Datum

[ noteer hier dag en aanvangstijd ] 

Programma

		Tijd

		Duur

		Onderdeel



		09.00 uur

		10 min.

		Doelstellingen



		09.10 uur

		30 min.

		Stap 8: bekijken van resultaten - ervaringen delen



		09.40 uur

		30 min.

		Stap 8: bekijken van resultaten - resultaten versus verwachtingen



		10.10 uur

		20 min.

		Stap 9: Conclusies



		10.30 uur

		15 min.

		Afspraken doorlopen
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Zorg zelf voor beter 

Omgaan met probleemgedrag - 

een lessenmodule

Sessie 4: meten van probleemgedrag







Doel van deze presentatie

		Belang van het meten van probleemgedrag.

		Keuzes over het meten van probleemgedrag:



bij cliënt <naam cliënt>

		Meetinstructie:



wat?

hoe?

wanneer?

wie?







Waarom eigenlijk meten?

		Feedback op interventies:



werkt dat wat we uitproberen?

		Resultaat is geen kwestie van gevoel:



een goed gevoel kan het gevolg zijn van meer dan alleen een positief resultaat.

		Verantwoording:



soms moet je anderen ‘hard’ laten zien wat je resultaat is.







Het probleemgedrag

		Probleemgedrag: 



<omschrijf het probleemgedrag>



		Typeren van het probleemgedrag:



<geef kenmerken, karakteristieken, voorbeelden van het probleemgedrag, zodat duidelijk is wat wel én wat niet gemeten/geteld moet worden>







Optie 1: frequentiemeting

		Tel ieder ‘incident’ 

		Wanneer:



dag: <bijv.: woe – vrij>

tijd/moment: <bijv.: 10.00 – 11.00 uur> 

	<of tijdens de lunch>

periode: <bijv.: komende 2 maanden>

		Wie:



 <bijv.: vaste begeleiders, niet inval>

Hoe: ieder incident

< bijv.: sticker plakken >













Optie 2: ja/nee meting

		Tel al het probleemgedrag, ongeacht de frequentie. 

		Wanneer:



dag: <bijv.: woe – vrij>

tijd/moment: <bijv.: 10h, 11h, 12h uur gedurende 5 minuten>

periode: <bijv.: komende 2 maanden>

		Wie:



 <bijv.: vaste begeleiders: niet inval>

Hoe: per meting ja of nee registeren













Optie 3: scoremeting

		Probleemgedrag is onderverdeeld in duidelijk te onderscheiden categorieën:



Onderscheid in ernst (bijv. 1-dreigen te slaan, 2-slaan zonder letsel, 3-slaan met letsel) 

Onderscheid in duur (bijv. 1-minder dan 5 min., 2-meer dan 5 min.)

		Wanneer:



dag: <bijv.: woe – vrij>

tijd/moment: <bijv.: 10.00 – 11.00 uur> 

	<of tijdens de lunch>

periode: <bijv.: komende 2 maanden>

		Wie: vaste begeleiders: niet inval



Hoe: ken per incident een score toe.














Lessenpakket Omgaan met probleemgedrag

Hand-out 4: Uitnodiging sessie 2

Deelnemers

[ noteer hier de deelnemers van de bijeenkomst ]

Trainer

[ noteer hier de gegevens van trainer ]

Locatie

[ noteer hier zaal, adres, etc. ] 

Datum

[ noteer hier dag en aanvangstijd ] 

Programma
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Zorg zelf voor beter 

Omgaan met probleemgedrag - 

een lessenmodule



Sessie 3: resultaten beoordelen - 

werkt het wat we doen?









Doelstellingen lessenmodule

		Weten hoe je beter kunt omgaan met probleemgedrag van bewoners/cliënten 

		Gezamenlijk met het team de ‘theorie’ toepassen bij een bewoner/cliënt (doen)









Opbouw van de lessenmodule

		Sessie 1: Introductie



Introductie van begrippen en stappenplan

		Sessie 2: Begrijpen en interveniëren



Waarom bestaat probleemgedrag? Wat te doen?

		Sessie 3: Resultaten beoordelen



Werkt wat we doen?

		Sessie 4: Afsluiten



Hoe houden we positieve resultaten vast?







Probleem-

gedrag













Cliënt

Omgeving

Dagbesteding

Wensen

Keuzes

Daginvulling (zinvol)

Belasting

Persoonlijkheid

Levensloop

Persoonlijkheid

(karakter, temperament)

Levensstijl

Fysieke omgev.

Geluid, Privacy

Licht

Ruimte, Kleur

Hulpmiddelen

Psych./medisch

Psychische stoornis

Copingstijl

Lichamelijk

Medische diagnose

Beperkingen, Syndroom.

Ongemakken

Slapen, Dieet

Sensomotorisch, 

Medicatie

Sociale omgev.

Medecliënten 

Personeel

Anderen







Sessie 3: 

stap 7 t/m 9 van het stappenplan

		Stap 7: uitvoeren

		Stap 8: resultaten

		Stap 9: conclusies





Doelen van sessie 3

		Multidisciplinair bekijken van de resultaten van de interventie(s).

		Conclusie trekken in termen van succes of (nog) geen succes.

		Besluiten hoe het traject vervolgd moet worden.









Resultaten versus verwachtingen

		Wat zijn de resultaten van de metingen?

		Zijn de verwachtingen uitgekomen?

		Is het probleemgedrag verminderd? 

		Hoe vaak treedt het nu op? En wanneer?

		Is er nieuw probleemgedrag ontstaan?









Resultaten versus verwachtingen

Het probleemgedrag is gebleven:

		Proces evaluatie geeft aan dat werkwijze niet goed is uitgevoerd -> maak nieuwe afspraken en houd je daaraan.

		Interventie geeft niet het gewenste resultaat 



    -> kies voor een andere oplossing 

   (zie sessie 1 & 2).



















Lessenpakket Omgaan met probleemgedrag

Hand-out 8: Checklist vasthouden veranderingen

		Checklist voor het vasthouden van veranderingen: 

werkwijze volgens stappenplan implementeren in 

het dagelijks werkproces



		Maak een contextanalyse



		Toelichting

		Analyseer welke aspecten uit de context bijdragen of belemmeren dat de verandering (in omgaan met probleemgedrag) wordt vastgehouden



		Wat bevordert het borgen? Hoe kunnen we dat benutten?

		[ Vul hier in ]



		Wat belemmert het borgen? Hoe kunnen we dat wegnemen?

		[ Vul hier in ]



		Is er draagvlak voor werken met het stappenplan?

		[ Vul hier in ]



		Is er draagvlak voor het meten?

		[ Vul hier in ]



		Kernactiviteiten t.b.v. de borging



		Toelichting

		Benoem kernactiviteiten om tot het gewenste resultaat te komen





		Wat moet er gebeuren?

		[ Vul hier in ]



		Concrete afspraken per kernactiviteit



		Toelichting

		Maak per kernactiviteit duidelijke afspraken om tot uitvoering te komen



		wie doe wat wanneer?

		[ Vul hier in ]



		Waar leggen we de afspraken vast?

		[ Vul hier in ]



		Acties gericht op specifieke groepen betrokkenen



		Toelichting

		Organiseer aandacht voor specifieke doelgroepen



		Nieuwe medewerkers

		[ Vul hier in ]



		Stagiaires

		[ Vul hier in ]



		Managers

		[ Vul hier in ]



		Sleutelfiguren

		[ Vul hier in ]



		Randvoorwaarden



		Toelichting

		Beschrijf benodigde randvoorwaarden en procedures. 



		Randvoorwaarden, zoals overlegmogelijkheden, mogelijkheden voor scholing, middelen die nodig zijn

		[ Vul hier in ]



		Procedures

		[ Vul hier in ]



		Voorkomen van (oud) ongewenst gedrag



		Toelichting

		Beschrijf hoe voorkomen gaat worden dat men terugvalt in (oud) ongewenst gedrag



		Wat willen we wel (gewenst gedrag)?

		[ Vul hier in ]



		Welk ongewenst gedrag dreigt? Hoe voorkomen we dat?

		[ Vul hier in ]
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Lessenpakket Omgaan met probleemgedrag

Hand-out 7: Uitnodiging sessie 4

Deelnemers

[ noteer hier de deelnemers van de bijeenkomst ]

Trainer

[ noteer hier de gegevens van trainer ]

Locatie

[ noteer hier zaal, adres, etc. ] 

Datum

[ noteer hier dag en aanvangstijd ] 

Programma

		Tijd

		Duur

		Onderdeel

		



		09.00 uur

		5 min.

		Doelstellingen

		



		09.05 uur

		45 min.

		Presentatie Plan van Aanpak & discussie

		



		10.50 uur

		10 min.

		Afsluiting
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