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Vrijheidsbeperkende 
maatregelen en 
agressiebeheersing

Over aannemers en vaklui:  
de verdere uitbouw van visie en 
beleidsimplementatie.  
Confidenties vanop de werf.
door Tom Bogaert

 
 

Ik heb best wel 
wat agressie 
gehoord, gezien, én 
gevoeld op de 
afdeling. Gebroken 
materiaal, ribben 
en trots, waren 
herhaaldelijk mijn 
deel.
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De hulpverleningssector is kwetsbaar voor problematisch agressief gedrag.  
De vraag is niet of, maar wanneer we met agressie in aanraking komen en hoe 
we er mee om kunnen gaan. Evoluerende overheids-, maatschappelijke en 
interne bewegingen maken dat de vraag naar een uitgebreider en duidelijker 
beleid, steeds explicieter wordt gesteld. 
In dit artikel willen we de verdere uitbouw van een visie en de 
beleidsimplementatie met betrekking tot vrijheidsbeperkende maatregelen en 
agressiebeheersing binnen het P.C. Dr. Guislain beschrijven.

Stevige fundamenten vanuit een 
basisgegeven
KNAL! In den beginne was er … agressie. Er was de niets 
ontziende ontploffing die alles in beweging zette en tot 
op vandaag op micro- en macroniveau zowel leven als 
dood creëert. Of voor wie Gods schepping als beginpunt 
beschouwt, maakt het Oude Testament al op de eerste 
pagina’s melding van Abel, die zijn broer met een wel-
gemikte slag op het hoofd van het leven beroofde. Agres-
sie en geweld bestaan al sinds er elementen zijn die met 
elkaar concurreren om zich te ontplooien, te laten gelden 
of uit te drukken. Soms ten koste van de ander, van de 
omgeving. Het is er en het er zal ook altijd blijven. De 
concrete invulling van agressie, alsook ideeën omtrent 
de oorzaken, zijn afhankelijk van tal van achterliggen-
de theorieën en scholen. De menselijke soort spant de 
kroon wat wreedaardigheid betreft, wat we verontrus-
tend vertaald zien in tal van mediaberichten, getuige-
nissen of persoonlijke ervaringen.

De hulpverleningssector is kwetsbaar voor problematisch 
agressief gedrag en geweld. Dit heeft niet in het minst 
te maken met de doelstelling, de functie en het doelpu-
bliek van zorgorganisaties. (Een museumsuppoost van 
het Museum Dr. Guislain zal er bijvoorbeeld statistisch 
gezien minder mee te maken hebben, dan personeel werk-
zaam op de aangrenzende afdelingen van het Psychiatrisch 
Centrum). De vraag is niet of, maar wanneer we met 
agressie in aanraking komen en hoe we er mee om 
kunnen gaan. Objectieve en intuïtieve handvaten en 
grenzen zijn noodzakelijk.

De zorg voor een efficiënt en geweldarm agressiebe-
heersingsbeleid, waarbinnen zowel zorgverleners, 

zorgvragers en naastbetrokkenen zich ondersteund 
voelen, is geen recente uitvinding of doelstelling van 
het P.C. Dr. Guislain. Eind jaren ‘90 evolueerde een vor-
mingsproces tot een interne werkgroep die aan de di-
rectie voorstellen overmaakte over het te voeren agres-
siebeheersingsbeleid. De volgende principes stonden 
voorop: een bewuste keuze voor geweldloze omgangs-
vormen met agressie en ander storend gedrag, agressie 
als betekenisvol gedrag beschouwen waarachter een 
boodschap zit, alsook ruimte voor begrenzing en afkeu-
ring van niet te accepteren gedrag. 
Het GOMA-vormingsproject (Geweldloos Omgaan Met 
Agressie) ontstond kort nadien, en stelde zich tot doel 
deze principes maximaal te realiseren aan de hand van 
een specifieke meerdaagse training voor nieuwe zorg-
medewerkers. 

Uitbreidingsplannen: hoger, breder, verder
We schrijven 15 jaar later. Elke nieuwe zorgmedewerker 
in het ziekenhuis heeft ondertussen een tweedaagse 
vorming achter de kiezen, met een jaarlijkse fysieke 
heropfrissing van de bevrijdings- en afzonderingstech-
nieken. Het liep goed; en goed kan beter.

De meeste psychiatrische zorginstellingen stonden 
(staan?) immers nog steeds bol van dwanginterventies, 
vrijheidsbeperkende en – berovende maatregelen zoals 
afzondering en fixatie, het toedienen van medicatie 
onder dwang en gedwongen opnames (het aantal ge-
dwongen opnames steeg zelfs met 37% tussen 2007 en 
2015). En wat met de soms honderden geschreven en 
ongeschreven regels die de zorgvrager in een puberrol 
plaatsen?
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“Ten laatste om 7u45 wordt u gewekt … Het is verplicht om 
bij de maaltijd aanwezig te zijn ... Tijdens het eten staat er 
geen radio of tv aan … Medicatie wordt ingenomen onder 
toezicht van een verpleegkundige … Het bezit van en gebruik 
van alcohol zijn tijdens de opname verboden … Het is wen-
selijk dat u wekelijks uw bed verschoont … U mag geen 
amoureuze noch seksuele relatie aangaan met een mede-
patiënt, u bent hier om aan uw problemen te werken … Het 
is niet toegestaan bezoek te ontvangen op uw kamer … Het 
is niet toegestaan om uw mobiele telefoon te gebruiken 
tijdens de therapie-uren … De begeleiding bepaalt op wel-
ke zender de TV in de living staat … Etc.”

Denk ook aan de beperkte uitgangsregeling op week- en 
weekenddagen, gelimiteerde bezoekuren, het feit dat 
men zijn/haar zakgeld en rookgerief soms centraal moet 
afgeven, amper inspraak krijgt in de behandeling, etc. 
Dergelijke interventies beperken of ontnemen de per-
soonlijke bewegings- en of keuzevrijheid zonder de 
toestemming van de patiënt en hebben in principe tot 
doel helpend te zijn of veiligheid te bieden voor de pati-
ent en zijn omgeving. Vaak creëren ze echter verhoog-
de spanningen en worden ze subjectief als direct of 
indirect geweld ervaren. Zou het ook, in sommige ge-
vallen, een uiting van onmacht kunnen zijn bij zorgbe-
geleiders? Gebrek aan antwoorden op de vraag hoe om 
te gaan met risico’s? Verwoede pogingen om zaken te 
beheersen, eerder dan echt contact te gaan maken? 
Vastbinden, eerder dan vasthouden?

Dwang om tot een behandeling te komen blijkt niet ge-
associeerd te zijn aan een beter herstel in de maatschap-
pij. De extrinsieke motivatie, iets doen omdat de hulp-
verlener het wil, het opgelegd wordt, heeft geen lange 
termijn effecten. Het kan bovendien fysieke en psycho-
logische gevolgen (trauma’s) veroorzaken, waardoor 
men achteraf in behandeling moet door de behandeling 
en geen stappen meer zet richting (residentiële) hulp-
verlening. Niet omwille van schrik voor de ziekte, maar 
uit schrik voor de behandeling ervan. Getuigenissen 
van ervaringsdeskundigen bereiken steeds vaker alle 
lagen van onze samenleving. De politiek, de publieke 
opinie, de zorgvrager én de zorgverleners willen ant-
woorden en handvaten.

Ook in het P.C. Dr. Guislain werd - in het kader van der-

gelijke overheids-, maatschappelijke en interne bewe-
gingen - de vraag naar een uitgebreider, concreter en 
duidelijk op schrift gesteld beleid inzake agressiebe-
heersing en de vrijheidsbeperkende maatregelen, steeds 
explicieter gesteld. In 2017 werd door de directie (de 
“bouwheren”) een “aannemer” aangesteld, die de ron-
kende titel van dossiereigenaar meekreeg. Hij kreeg de 
opdracht om het traject inhoudelijk en organisatorisch 
verder uit te werken. De dossiereigenaar liet zich kort 
nadien vergezellen van de schrijver dezes, die tot vor-
mingsmedewerker (“vakman?”) werd benoemd. Ik? 
Vormingen uitwerken? Erger nog: die ook géven? Een 
uitdaging was het zeker, weg van mijn relatief veilige 
comfortzone. Voor 20% van mijn uurrooster werd ik 
plots eigenaar van een nieuwe opdracht, na 10 jaar 
voltijdse tewerkstelling als psychiatrisch verpleegkun-
dige op een residentiële afdeling. De bouwheren en 
aannemer geloofden in mijn kwaliteiten, meenden dat 
het “iets voor mij was”. En in de diezelfde conversaties 
kreeg ik te verstaan dat er best wel wat verwacht werd, 
dat er eigenlijk nog kandidaten waren, maar ik het alvast 
eens een kans mocht geven. Een proefproject. Behoor-
de ik tot de uit het juiste hout gesneden vaklui? Ja, ik 
had best wel wat agressie gehoord, gezien én gevoeld 
op de afdeling. 

Gebroken materiaal, ribben en trots, waren herhaalde-
lijk mijn deel. Soms kwam de agressie uit het niets, 
soms sleepte de dreiging tergend lang aan. De ene keer 
hadden we met het team begrip voor een uitbarsting, 
dan weer konden we het niet plaatsen. Waar we derge-
lijke ervaringen vaak als deel van ons werk ervaarden, 
kon de impact ervan ons een andere keer hard van ons 
stuk brengen. Alsof ik me als kind, tiener en student 
nog niet bewust was van de lichamelijke gewaarwor-
dingen van adrenaline, werd ik tijdens die jaren meer-
maals en langdurig in dat bad ondergedompeld. Obelix 
achterna, al betrof het dan helaas geen ketel met tover-
drank. Het team, de boeiende zoektochten naar passen-
de zorg, de talrijke succesverhalen, de waarderingen 
van patiënten en naastbetrokken voor het harde werk, 
lieten de balans evenwel steeds neigen naar het posi-
tieve. Los van dat alles, had ik allerminst de pretentie 
om te beweren dat ik nu wist hoe men het beste zou 
kunnen omgaan met agressie en geweld (een onderscheid 
dat ik toen nog niet maakte). Was ik tenslotte nooit eens 
mijn geduld verloren? Kwam ik steevast compleet ge-
weldloos tussenbeide? Dergelijke vragen stellen is ze 
beantwoorden.

Prospectie van het terrein
Voor ik me aan de opdracht ging wijden, kreeg ik de 
kans om mijn gezichtsveld te verruimen aan de hand 
van een aantal maanden participerende observatie 
doorheen alle afdelingen van het ziekenhuis en het 
psychiatrisch verzorgingstehuis. Als mijn toenmalige 
afdeling het “huis” was waar ik al die jaren werkte, heb 

Zouden 
vrijheidsbeperkende 
maatregelen in sommige 
gevallen een uiting van 
onmacht kunnen zijn bij 
zorgbegeleiders?



15Vrijheidsbeperkende maatregelen en agressiebeheersing. 

ik de ontdekking van de rest van de “stad” als verrijkend, 
aanvullend en inspirerend ervaren. Ik kon mijn rugzak 
vullen met nieuwe contacten onder personeel en pati-
enten, met boeiende observatie- en leermomenten, met 
verrassende en nieuwe ideeën en aanknopingspunten 
voor de verdere uitwerking van het beleid. Er waren de 
gesloten afdelingen die zich voor me ontgrendelden, 
open afdelingen die me welkom heetten, alsook de vele 
figuurlijke deuren die mijn blik op het werkveld hebben 
verruimd.

Ik zie de afdeling ouderenpsychiatrie terug voor ogen. 
Daar waar het verpleeguniform, op alle andere afdelin-
gen niet meer in voege, nog trots en zonder morren 
wordt gedragen. Waar mannelijke collega’s een uitzon-
dering zijn. Waar de boterhammen op vraag geleverd 
worden zónder korsten. Ik denk aan die andere afdeling 
waar het “niet moeten” en “uitnodiging” centraal stonden, 
in tegenstelling tot de dwang. Vooroordelen werden 
bijgesteld in het Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT): 
het betreft er niét per definitie een “laatste rustplaats” 
en de populatie bestaat niét enkel uit ouderen. Men kreeg 
er de kans om wat op adem te komen en dit mocht zelfs 
tijd kosten. Tijd die de laatste jaren meer en meer onder 
druk komt te staan: stilaan meer instroom, meer hero-
riëntering, meer crisissituaties ook. 

Ook nachtdiensten waren mijn deel. ’s Nachts werken, 
het was geleden van een studentenjob op een PAAZ-af-
deling. Geen succesverhaal indertijd. Nu had ik, met 
twee kleine zonen thuis, wel wat extra ervaring opge-
bouwd met verminderde nachtrust, dus ik voelde me 
behoorlijk gewapend. Helaas, een dergelijke training 
bood weinig soelaas toen ik vaststelde die diezelfde 
appellerende zonen mijn broodnodige compenserende 
dagrust compleet onmogelijk maakten. Ik leerde dat 
een nachtverpleegkundige zich toch in een compleet 
andere wereld beweegt, al betroffen het ruimtelijk en 
inhoudelijk dezelfde afdelingen als overdag. Geen the-
rapeutische bedrijvigheid, geen patiënten die de hele 
tijd beroep op hen deden (al werd er indien nodig uiter-
aard ook ’s nachts ruimte gemaakt voor gesprek en 
opvang). Het viel me op hoe zelfstandig nachtverpleeg-
kundigen moesten werken, hoe ze op hun eentje beslis-
singen dienden nemen, hun takenpakket eigenhandig 
indeelden, daar waar wij overdag toch veel meer over-
legmogelijkheden en steun ervaarden. 
Ik herinner me ook mijn passage op de kinderpsychi-
atrie. Tijdens het observeren van het ochtendritueel, 
ontbijt en activiteiten van de kinderen dacht ik wel re-
gelmatig aan mijn eigen kroost en voelde dat de grens 
tussen werk en privé hier soms dichtbij kwam. Hoe die 
kinderen zonder me te kennen rond de hals vlogen, me 
vroegen om mee te spelen, te wandelen en me bij de 
hand namen. Of die hand soms loslieten, om simpelweg 
de tuinvijver in te stappen tot aan hun middel. En dat 
met de laarzen aan van een ander. Ja, het had gesneeuwd, 
maar de plas was geenszins dichtgevroren. Om er ver-

volgens met z’n natte kledij weer uit te stappen, en ge-
woon verder te spelen. Een warm bad, zijn tweede al die 
voormiddag, was noodzakelijk. Kinderen …

De halte die me het meeste onwennigheid en spanning 
gaf, betrof de crisisafdeling van het ziekenhuis. De zwa-
re verhalen die me doorheen de jaren soms tot op de 
eigen afdeling toewaaiden indachtig, zette ik me schrap. 
Heerste daar niet constant crisis? Was het niet daar dat 
een collega kort voorheen een heupfractuur had opge-
lopen? Mijn vrees bleek tijdens mijn rondgang onterecht. 
De begeleiding straalde er in de omgang met de aan-
wezige patiënten een opvallende kalmte uit. De bereid-
heid om frustraties en verbale uitlatingen van patiënten 
in eerste instantie te aanhoren, ruimte te geven, voor-
aleer te begrenzen, was mooi om te zien. De visie van 
onvoorwaardelijke acceptatie, de empathische grond-
houding en echtheid bleken hun weg te vinden in de 
praktijk. De getuigenissen van het zorgpersoneel, de 
brandvlekken in een afzonderingsruimte en de statis-
tieken van politie-interventies, toonden wel aan dat het 
er daar soms hevig en incidentrijk aan toe kon gaan.
Ook een naburige afdeling staat me nog helder voor de 
geest. Met zijn eclectische visie, gericht op respect en 
waar mogelijk herstel en herintegratie in het maat-
schappelijk weefsel. Waar de equipe vol jonge gemoti-
veerde mensen wist dat ze best veel te verduren kunnen 
krijgen, maar zich toch onvermoeibaar bleek in te zet-
ten om de patiënt correct te bejegenen, de noden te zien 
en administratieve taken op te volgen (ik denk aan het 
eierwekkertje dat om de 30 minuten afging om een 
afzonderingsregistratie te maken). Hoe mooi was ook 
de keuze die een bepaalde patiënt mocht maken om 
boterhammen met choco te eten (tijdens een gewone 
weekdag) in plaats van het middageten uit de centrale 
keuken. Er werd door de medepatiënten niet raar opge-
keken of kopieergedrag gesteld. Iets gelijkaardigs was 
bijlange niet op alle afdelingen mogelijk. Dit doet me 
ook denken aan de beginnend dementere vrouw op een 
andere afdeling, die haar identiteitskaart en zakgeld bij 
zich mocht houden. Geen evidentie. Zou ze de kaart niet 
verliezen? Zou ze haar zakgeld niet uitdelen aan de 
anderen? Niets van dit alles, ze glunderde bij het opnieuw 
verkrijgen van haar “identiteit”, en bewaakte de objec-
ten zorgzaam en vol trots in haar handtas.

De dementerende vrouw 
glunderde bij het opnieuw 
verkrijgen van haar 
“identiteit”.
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Plannen (her)tekenen en (her)schrijven
Terug “thuis” was het gedaan met het “verlof”. De inhoud 
van mijn rugzak kon worden uitgeschud en gebruikt 
als één van de vele ankerpunten voor het toekomstige 
beleid. Eén van de eerste opdrachten van de dossier-
houder en mezelf was het verrichten van studiewerk 
en het ontwikkelen van een hernieuwde, aanvullende 
visie, richtlijnen en protocollen omtrent het thema agres-
siebeheersing en vrijheidsbeperkende maatregelen. Ik 
woonde lezingen, workshops en vormingen bij en ver-
slond thematische literatuur aan een tempo dat vroeger 
enkel voorbehouden was voor de collectie stripverhalen 
uit mijn kindertijd. We onderhielden tevens een kort 
lijntje met de zorginspectie (wat verwachtte men con-
creet?) en met netwerkorganisatie Zorgnet-Icuro. Ook 
namen we herhaaldelijk deel aan provincie- en organi-
satie overschrijdende werkgroepen inzake de materie. 
Dit laatste, “eens over het muurtje kijken en gluren bij 
de buren” was, en is, nog steeds enorm verrijkend. Er 
werd inhoudelijk sterk aan de vormingen gesleuteld 
(conceptverheldering, vaardigheden betreffende ver-
bale en non-verbale communicatie, angsthantering, 
zelfcontrole, alternatieven voor dwanginterventies van-
uit het principe “what doesn’t work with power, will not 
work with more power: do something different”, reflec-
tie op eigen handelen, veilige fysieke interventietech-
nieken, efficiënte opvang, begeleiding en nazorg van 
alle betrokkenen, etc.), de te bereiken doelgroepen wer-
den gevoelig uitgebreid en de plannen qua vormings-
frequentie opgedreven. De deelnames werden van dan 
af aan ook strikter opgevolgd.

Bouwen maar 
Eenmaal de nieuwbakken documenten, vormingen en 
plannen met noeste arbeid geschreven en getoetst 
waren op verschillende interne beleidsniveaus, ver-
schenen ze op het intern platform. De geboortes moes-
ten gevierd worden, we gingen onze “kindjes” dan ook 
graag voorstellen op ronde doorheen het ziekenhuis.
De protocollen en procedures werden o.a. via een ge-
modificeerd gezelschapsspel en E-learning aan de 
man gebracht, de vormingen werden uitgerold en 
cijfermateriaal omtrent agressie en vrijheidsbeper-
kende maatregelen op de afdelingen verspreid (ana-
lyse en rapportering). Ter voorbereiding van een na-
kende thematische zorginspectie gingen de 

dossierhouder en ikzelf tevens op proefinspectie op 
alle afdelingen, volledig undercover als Janssen & 
Jansen, de stuntelige detectives uit de Kuifje-reeks. 
Ondanks zorgvuldige voorbereidingen, bolhoed en 
wandelstok incluis, werd onze ware identiteit door 
oplettende zorgmedewerkers al snel onthuld, maar dat 
kon de proefinspecteurs niet van hun stuk brengen. 
Elke afdeling kreeg een voorlopig rapport met de stand 
van zaken en verbeterpunten.

De referentiepersonen beschouwen we als de motor van 
alle processen op ziekenhuisniveau. Zij zijn onze plaat-
selijke ‘antennes’ en vormen de beste verbinding tussen 
beleid en implementering. De interne referentiegroep, 
reeds in voege van de late jaren ’90, met “vaklui” vanuit 
alle afdelingen, werd nieuw leven ingeblazen. Het pro-
fiel en de mandaten werden verhelderd. Een aantal van 
hen fungeren nu tevens als trainers in fysieke de-es-
calatietechnieken, vanuit het principe train-the-trainer. 
We blikken ook terug op een bijzonder geslaagde eerste 
teamdag in het voorbije najaar.

Binnen het ziekenhuis werd er via het Meld- en Leer-
systeem werk gemaakt van een meldingscultuur waar-
mee ook iets gebeurt. Concreet wordt na afloop van een 
agressie -incident met een zekere impact en (fysieke, 
psychische of materiële) schade t.o.v. de zorgmedewer-
ker(s) en/of patiënt(en), gevraagd om een digitaal for-
mulier in te vullen. Dit om hetgeen gebeurde voor een 
stuk te reconstrueren, er woorden aan te geven, de 
juiste instanties op de hoogte te stellen en de incidenten 
te inventariseren. Naar aanleiding van dergelijke mel-
dingen kan een methodische analyse worden doorge-
voerd, zowel op de werkplek van herkomst als centraal 
(waarbij ook ikzelf naar voor geschoven word als ana-
lysant). We kiezen hierbij voor de “no blame, no shame” 
hantering: het gaat er niet om een schuldige aan te 
duiden, wel om alle bijdragende oorzaken te identifice-
ren en waar mogelijk blijvende verbeteringen te imple-
menteren, zowel op korte als lange termijn. Betrokken 
werknemers kunnen daarnaast ook beroep doen op een 
interne vertrouwenspersoon/psycholoog en/of op een 
externe hulpverlener.

Er is sinds opstart van het hier beschreven beleid een 
duidelijk significante daling van het aantal afzonderin-
gen en van de duur van de afzonderingen. Ter verdui-
delijking van het concept: afzondering gaat over het 
verblijf van een zorggebruiker in een daartoe speciaal 
voorziene individuele afzonderingskamer, hetzij in een 
andere individuele kamer, dewelke hij/zij niet zelfstan-
dig kan verlaten. De ruimte in kwestie dient veilig te 
zijn, volgens welomschreven infrastructurele voorwaar-
den en de enige legitieme motivering om iemand daar-
heen te verwijzen is een acuut en ernstig gevaar voor 
de persoon zelf en/of diens omgeving. De maatregel 
mag ook niet langer duren de noodtoestand zelf. Der-
gelijke ruimtes hebben is ze gebruiken. We wilden aan 

We wilden aan “positive 
risk taking” doen, en 
bouwden sinds 2018 het 
aantal afzonderingskamers 
af van 14 naar 8.
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“positive risk taking” doen, en bouwden sinds 2018 het 
aantal afzonderingskamers af van 14 naar 8. Alterna-
tieve, open ruimtes met bijhorende visie en richtlijnen 
zagen het licht. De comfortrooms, herstelkamers en 
rooming-in mogelijkheden deden hun blijde intrede. 
Jaarlijks gebeuren ook 2 veiligheidsrondes op elke af-
deling met bijzondere aandacht voor preventie en suï-
cide en agressie/VBM.

De voorlopige oplevering: dynamisch 
blijven sleutelen
De aangekondigde zorginspectie in 2019 bracht de no-
dige spanning met zich mee en het angstzweet noopte 
de aannemer-dossierhouder en vakman-vormingsme-
dewerker meermaals van hemd te verversen. Het bilan 
bleek evenwel gunstig over de hele lijn. De remediërings-
punten worden ondertussen zonder grote moeite weg-
gewerkt en we staan een pak zelfverzekerder de nieu-
we inspectieronde van 2020 op te wachten.
De interne werkgroep met referentiepersonen krijgt 
binnenkort een evaluatie, met als doel mogelijke ver-
beterpunten in kaart te brengen en uit te werken. De 
frequentie van de bijeenkomsten werd, na interne be-
vraging; uitgebreid qua frequentie en duurtijd. Ook 
inhoudelijk werden een aantal wijzigingen aangebracht, 
gezien we onder meer tegemoet willen komen aan de 
verhoogde vraag naar reflectie en inter- en supervisie. 
Er wordt een nieuwbouw voorzien in 2022 voor de clus-
ter verstandelijke beperking en gedragsproblemen, 
dewelke helemaal afgestemd zal zijn aan de huidige 
visie en beleid m.b.t. agressiebeheersing en vrijheids-
beperkende maatregelen. Als mede-vakman mocht ik 
herhaaldelijk met anderen brainstormen over het uitzicht 
en de inhoud van de kamers, de multifunctionele bui-
tenruimtes, en de moeilijke keuzes over welke neerhof-
dieren we al dan niet in de tuin zouden positioneren.
De dossierhouder en ikzelf trachten de gevoerde pro-
cessen te borgen en vol te houden door frequent op de 
afdelingen zelf te gaan en medewerkers mede-eigenaar 
proberen te maken van duidelijk omschreven indicato-
ren. We zijn tenslotte allen vaklui, bouwend aan een-
zelfde constructie en doelstelling.

Het moge ook duidelijk zijn dat de vormingen, procedu-
res, protocollen en richtlijnen allerminst statisch zijn. 
Er gaat werkelijk geen dag voorbij waarop ik geen aan-
vullingen, nuances, nieuwe inzichten, veranderingen 
of verbeteringen kan opmerken binnen het boeiende 
bewegende domein van agressiebeheersing en vrij-
heidsbeperkende maatregelen. Literatuur, vormingen, 
overlegmomenten en congressen blijven mijn deel.

Het proefproject, waarvan men “ging zien wat het gaf”, 
blijkt een blijvertje. Men vroeg me verder om extern in 
een VAPH-voorziening, een hogeschool en een Woon-
zorgcentrum mijn vormingszegje te komen doen, een 
omstandig vormingsproject inhoudelijk uit te werken 
rond tijdloze geweldmechanismen en opwaartse krach-
ten (voor de organisatie Broeders van Liefde in samen-
werking met, en op locatie van Kazerne Dossin, Meche-
len). En ja, zowaar ook een uitnodiging om een tekst als 
deze te schrijven werd mijn deel.

Ik combineer de functie van “vakman” niet langer met 
de concrete afdelingswerking, maar ben sinds kort, voor 
de overige 60% van mijn werktijd, als Outreach-mede-
werker aan de slag in een bijzonder fijn team. Niet zel-
den is agressie/impulscontrole één van de aanmel-
dingsklachten vanuit de omgeving. Als waren we 
detectives, onderzoekers, of zelfs duikers: we pogen 
samen met verwijzers/naastbetrokkenen na te gaan 
hoe we bepaalde zichtbare gedragingen kunnen begrij-
pen, door via beeldvorming te exploreren wat onderlig-
gende motieven zouden kunnen zijn. De ijsberg is zoveel 
groter, breder, gaat zoveel dieper ónder het wateropper-
vlak. Waar liggen de ondersteuningsbehoeften van de 
patiënt en van derden? Hoe kan de omgeving zich beter 
afstemmen op bepaalde emotionele noden? 

Over bouwheren, aannemers en vaklui. Samen met hun 
plannen, de aanwezige vakkennis, en de vele stenen in 
allerlei vormen en formaten, bouw ik ondertussen graag 
verder. 
De betonstop is nog niet voor morgen.

O
V

E
R

 D
E

 A
U

T
E

U
R

Naam: Tom Bogaert

Werkplaats: P.C. Dr. Guislain

Functie: Stafmedewerker 
Agressiebeheersingsbeleid – 
Vrijheidsbeperkende maatregelen / 
Outreachmedewerker

E-mailadres:  
tom.bogaert@guislain.broedersvanliefde.be


