Handleiding voor een programma voor preventie van
agressie in ziekenhuizen
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Toelichting
Om ziekenhuiscriminaliteit beter het hoofd te kunnen
bieden, bundelen de FOD Binnenlandse Zaken en de
FOD Volksgezondheid hun krachten en leggen zij een
aantal werk- en denkpistes voor.
Na ons in een eerste fase te hebben toegespitst op de
diefstalproblematiek, zullen wij ons nu buigen over het
fenomeen agressie.
Deze handleiding wil ziekenhuizen helpen bij het
ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijsturen
van een agressiepreventieprogramma door middel
van een generiek ontwikkelingsmodel en praktische
informatie.
De belangrijkste doelstellingen van deze handleiding
zijn enerzijds een reflectie op gang brengen en
anderzijds de ziekenhuizen ondersteunen bij het
ontwikkelen van een preventiestrategie.

Hoofdstuk 1
Preventie van geweld en agressie in de
ziekenhuizen: begrip en soorten
1. Inleiding
Agressie in ziekenhuizen verschilt van agressie in andere settings. Zorgverstrekkers moeten
vaak in moeilijke omstandigheden communiceren met patiënten en hun familieleden. Patiënten kunnen soms (ook) agressief gedrag vertonen als reactie op een medische behandeling
of vanuit een ziektebeeld. Het komt ook voor dat patiënten reeds eerder agressief gedrag
hebben ontwikkeld dan wel frustratie of woede voelen als gevolg van een eerdere ervaring.
Het incasseren van agressie wordt vaak beschouwd als inherent aan het beroep. Tolerantie
ten aanzien van agressie is vaak erg groot en zorgverstrekkers zijn niet geneigd om incidenten te melden. Bijgevolg is er geen duidelijk zicht op de omvang van dit fenomeen.
Dit wordt versterkt doordat zorgverstrekkers incidenten van agressie vaak doodzwijgen uit
angst voor represailles, uit angst voor stigmatisering door collega’s, uit angst om bestempeld
te worden als psychologisch te zwak of uit angst om voor de groep zijn zwakte te tonen.
Agressie, hoe miniem ook, heeft altijd psychische gevolgen: schuldgevoelens, het gevoel
een slechte zorgverstrekker te zijn, niet in staat om de situatie te beheersen, het gevoel te
hebben gefaald, angstgevoelens, ...
Agressie in ziekenhuizen brengt een belangrijke indirecte menselijke kost met zich mee, zowel op individueel als op intercollegiaal vlak: afwezigheden op het werk, verloven van lange
duur, aantasting van de relationele sfeer en van de kwaliteit van de verzorging, …
Redenen genoeg om de problematiek van geweld en agressie te behandelen met de nodige
zorg en aandacht.
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2. Het preventiebeleid als onderdeel van het
globaal ziekenhuisbeleid
In de meeste ziekenhuizen is er weinig of geen sprake van een systematisch preventiebeleid:
Criminele feiten worden niet, onvoldoende of onnauwkeurig geregistreerd.
Er worden geen, onvoldoende of willekeurige preventiemaatregelen getroffen.
Meestal worden er geen preventiebudgetten voorzien.
Er wordt zelden een voltijdse securitymanager aangenomen.
Preventie komt niet of nauwelijks ter sprake op bestuursvergaderingen.
Er is een gebrek aan samenwerking met de plaatselijke politiediensten.
Criminaliteitspreventie in ziekenhuizen kan worden omschreven als het geheel van houdingen, gedragingen en maatregelen die de objectieve criminaliteit doen verminderen
en het subjectieve veiligheidsgevoel doen toenemen.
Preventie is erop gericht een goede sfeer en een sereen klimaat te scheppen, waarbij
agressief gedrag zoveel mogelijk wordt ontmoedigd.
Waarom voor preventie kiezen bij de aanpak van ziekenhuiscriminaliteit?
Preventie tracht de oorzaken van crimineel gedrag te elimineren.
Preventie houdt rekening met de periode die aan het misdrijf voorafgaat.
Preventie gaat uit van een veelheid aan actoren en betrekt onder meer de ziekenhuismedewerkers bij de aanpak van de criminaliteit.
Preventie kijkt naar het slachtoffer, de situatie én de dader.
Ieder ziekenhuis is uniek. Daarom is het aangewezen om per instelling een aangepast
preventiebeleid te voeren. Deze handleiding wil u dan ook stapsgewijs begeleiden bij
de implementatie ervan.
Het preventiebeleid maakt integraal deel uit van het algemeen beleid van het ziekenhuis
en kan er niet los van worden gezien. Het algemeen beleid kan worden onderverdeeld
in verschillende beleidsvormen (personeelsbeleid, financieel en economisch beleid,
enz.), die vaak rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met thema’s als veiligheid en preventie. Hierna volgen enkele voorbeelden:
Via het voeren van functioneringsgesprekken kan er in het personeelsbeleid
gepeild worden naar het (on)veiligheidsgevoel van het personeel.
Maatregelen op vlak van preventie en veiligheid brengen dikwijls een kost met
zich mee en kunnen daarom niet los worden gezien van het financieel beleid van
de instelling.
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Aan de hand van een risicoanalyse (zie verder) of het uitvoeren van een
beveiligingsonderzoek (door middel van participerende observatie, een personeelsenquête, …) krijgt men zicht op de objectieve en subjectieve veiligheid van
de organisatie en kan men een gericht veiligheidsbeleid met langetermijnmaatregelen uitwerken.

3. Begripsafbakening
Agressie, bedreigingen, geweld zijn fenomenen die een goed inzicht vereisen om een
duidelijke visie te kunnen ontwikkelen en zodoende als basis te kunnen dienen voor een
efficiënte preventiestrategie.

3.1. Geweld
Geweld is een zeer ruim begrip dat een ruim spectrum aan daden beslaat. Het
omvat agressie in al zijn vormen (cf. infra) en bedreigingen, maar ook diefstal en
vandalisme worden hiertoe gerekend.
Geweld kan verschillende vormen aannemen:
fysiek geweld: geweld uitgeoefend op het lichaam van het slachtoffer waardoor de fysieke integriteit van het slachtoffer wordt aangetast, bvb. slagen en
verwondingen, gedrang, spuwen, trekken aan de haren;
moreel en/of psychologisch geweld: elke handeling (gebaar, woord, geschrift,
gedrag, houding, …) die door zijn ernst of door de herhaling ervan de morele
of psychologische integriteit van het slachtoffer aantast;
verbaal geweld: kleinerende of vernederende woorden, al dan niet herhalend,
die de morele of psychologische integriteit van het slachtoffer aantast;
onburgerlijkheden: kleine wandaden waarvan het regelmatig herhalen het
maatschappelijk leven bemoeilijkt. Het gaat onder meer om onbeleefdheden
en provocerend gedrag.

3.2. Bedreigingen
Onder bedreiging wordt algemeen verstaan elke uiting van een voornemen om te
verwonden waardoor de werknemer redelijkerwijs mag geloven dat er een risico op
verwonding bestaat. Bedreigingen tegen de familie van de werknemer, die rechtstreeks verband houden met het beroep van de werknemer, worden beschouwd als
bedreigingen tegen de werknemer zelf.
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Voorbeelden van bedreigingen zijn:
intimidatie of bedreigende gebaren zoals tegen een muur slaan, de vuist
tonen, kloppen op het bureau, schreeuwen of opspringen;
voorwerpen gooien;
een wapen bovenhalen of een verborgen wapen dragen met als doel om te
dreigen of iemand te verwonden;
een hond die (een) medewerker(s) niet in toom kan (kunnen) houden.

3.3. Agressie
3.3.1. Definitie
Agressie kan worden omschreven als het gebruik van fysieke of verbale kracht
door een agressor onder de vorm van een daad, een gebaar of een poging die
bij het slachtoffer een gerechtvaardigde vrees voor verwonding doet ontstaan,
ongeacht of het gaat om fysieke of psychologische verwonding en ongeacht of
die verwonding al dan niet wordt uitgevoerd.
Voorbeelden van agressie zijn:
het geven van een trap, een vuistslag, bijten, vastgrijpen, knijpen, …;
een persoon verwonden met een voorwerp zoals een stoel, een stok, een
vuilnisbak of een wapen zoals een mes, een revolver, een stomp voorwerp
(zoals bvb. een asbak), een scherp voorwerp (zoals bvb. een stukgeslagen
fles), of een voorwerp met besmettingsrisico (bvb. gebruikte injectienaalden);
verbale vijandelijkheden of misbruiken.

3.3.2. Indeling
Agressie kan verschillende vormen aannemen.
Een meest voor de hand liggende indeling is de opsplitsing van agressie in frustratieagressie, emotionele agressie, agressie om agressie, instrumentele agressie en agressie vanuit een ziektebeeld. Wij zullen even bij deze indeling blijven
stilstaan.
a) Frustratieagressie
De agressor voelt zich onbegrepen, tekort gedaan, miskend. Deze ongenoegens
lokken rechtstreeks een agressieaanval uit. Door naar het verhaal van de agressor
te luisteren, kan de oorzaak van het incident gemakkelijk achterhaald worden.
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Het is mogelijk dat anderen de aanleiding voor agressie als een banaliteit ervaren. Niet iedereen beschikt immers over een zelfde incasseringsvermogen, en de
wijze van omgaan met frustraties kan sterk van persoon tot persoon verschillen.
Bovendien percipieert niet elke mens een gelijke situatie op een zelfde manier.
Ook spelen vroegere ervaringen in gelijkaardige situaties vaak een rol.
Bij frustratieagressie is het een opeenstapeling van frustrerende gebeurtenissen
die de agressor tot een aanval bewegen. Het gaat om de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen.
Kenmerken van frustratieagressie
Frustratieagressie is onvoorspelbaar. De verrassing is immers een fundamenteel element van het incident. Daardoor wordt het moeilijk om ermee
om te gaan.
In de meeste gevallen reageren mensen door te schelden en te dreigen.
Soms kan agressie ook op een meer fysieke manier geuit worden.
Vaak gaat frustratieagressie ook met veel emoties gepaard, zowel voor,
tijdens, als na de agressieaanval.
Bij frustratieagressie bestaat het gevaar voor een reboundeffect: tot
anderhalf uur na de agressie kunnen kleine frustraties een nieuwe aanval
uitlokken.
b) Emotionele agressie
Extreme situaties kunnen aanleiding geven tot extreme emoties die via een
agressieve gedraging uitgedrukt kunnen worden (bvb. de situatie waarin een
dierbare in het ziekenhuis overleden is, enkele uren nadat een bezoek van de
partner / een verwante geweigerd werd en vóór de betrokkene hiervan op de
hoogte gebracht werd).
c) Agressie om de agressie
Agressie om agressie of vijandigheid omvat negatieve overtuigingen over anderen of attitudes van wrevel, wrok of haat.
d) Instrumentele agressie
De agressor gebruikt agressie om een bepaald doel te bereiken, bvb. een
drugverslaafde vertoont agressief gedrag ten aanzien van zorgverstrekkers om
geneesmiddelen te verkrijgen. In tegenstelling tot frustratieagressie is het een
weloverwogen vorm van agressie die verdwijnt wanneer de agressor zijn doel
bereikt heeft.
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De agressor heeft zijn gedrag perfect onder controle. Hij kan een andere manier van handelen kiezen als hij hiermee zijn doel kan bereiken.
Dreigementen worden goed gedoseerd en vaak niet uitgevoerd.
Door de doelstelling van de agressor te identificeren en onmiddellijk duidelijke
grenzen aan het gedrag te stellen, kan dit soort agressie beheerst worden.
e) Pathologische agressie
Psychiatrische ziektebeelden kunnen aanleiding geven tot geweld of agressie.
De omgeving heeft weinig of geen invloed op het ontstaan van deze vorm van
agressie. Het slachtoffer is vaak op het verkeerde moment op de verkeerde
plaats. Bij deze vorm van agressie raden we aan om steeds de veiligheid van de
zorgverlener en eventuele derden, alsook die van de patiënt te verzekeren. Het is
een vorm van agressie die een specifieke aanpak vergt.
Met het oog op het uitwerken van een richtlijn voor het voorkomen en het omgaan
met geweld in de psychiatrische afdelingen kunnen volgens een nationaal onderzoek naar het omgaan met geweld in deze eenheden de volgende aanbevelingen
worden geformuleerd (1):
het risico op gewelddadig / agressief gedrag systematisch evalueren
bij opname van een patiënt
een zorgteam samenstellen voor het omgaan met geweld / agressie
door een continu opleidingsbeleid in te stellen / te bevorderen voor het
personeel voor geweldpreventie en –beheersing.
Dit kadert in een permanente ontwikkeling van de kwaliteit van de verpleegkundige activiteiten (cf. artikel 25 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen). De vorming impliceert feedback
van de opleider naar de werkgever met betrekking tot de vaardigheden van
de betrokken zorgverlener.
de patiënt bij opname informeren over zijn rechten en over de wijze
waarop er met eventueel gewelddadig gedrag zal worden omgegaan
(vooral in geval van gedwongen opname van een patiënt).
Daarbij kan mondelinge communicatie naar de patiënt gecombineerd worden met verklarende brochures, waardoor de mondelinge informatie een
geschreven drager krijgt, die vaak reeds bij opname gegeven wordt.
de patiënt informeren
- over de rechten van de patiënt en over de mogelijkheid om een klacht neer
te leggen bij de bevoegde ombudspersoon, wanneer de patiënt van oordeel
is dat één of meerdere rechten niet werden geëerbiedigd;
- over de redenen van opname en de voorziene maatregelen als de patiënt
gewelddadig zou worden);

Noot
(1)
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M. LARDENNOIS, P. DUQUESNE, N. GILLAIN, S. VANBELLE, D. LEDUC EN F. BARDIAU, Uitwerken van een richtlijn voor het
omgaan met geweld in de psychiatrie, Brussel: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, 2007.

en (meer) laten deelnemen bij de beheersing van zijn geweld
- door bij de opname de patiënt systematisch te ondervragen over zijn
voorkeuren op het gebied van de beheersing van eventueel gewelddadig
gedrag;
- door een cultuur te bevorderen, waar er zonder taboe over deze problematiek gepraat kan worden (gebeurtenissen, draagwijdte en het beheer ervan);
- door (na een gewelddadig incident) met de patiënt een debriefing te organiseren en resultaten van dit gesprek te noteren;
aansporen tot een systematische registratie van gevallen van geweld /
agressie en van de ondernomen interventies (kalmeermiddel, isolement, fysiek overwicht).
Artikel 25 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen legt deze registratie op in het kader van de kwalitatieve beoordeling van de verpleegkundige activiteit; een verspreiding van gevalideerde
registratie-instrumenten kan een dergelijke registratie bevorderen.

3.3.3. Algemene kenmerken van agressie in ziekenhuizen
Concreet hebben ziekenhuizen vooral te kampen met verbale agressie en licht
fysiek geweld. Daders kunnen gezocht worden bij patiënten, bezoekers en buitenstaanders. De meeste problemen situeren zich in de eerstehulpafdelingen,
de psychiatrische ziekenhuisdiensten en het onthaal. Doorgaans gaat het om
opnames van agressieve patiënten of van patiënten in agressief gezelschap.
Soms komt agressie ook bij bezoekers voor. Zo kunnen lange wachttijden of het
weigeren van het bezoek na het sluitingsuur aanleiding geven tot verbale agressie.
Een aparte categorie zijn de diverse vormen van seksueel geweld, waarop in dit
kader niet wordt ingegaan.
Merk op dat de ziekenhuisomgeving door de medewerkers in avond- of nachtdienst vaak als bedreigend wordt ervaren, zelfs als er nog nooit noemenswaardige
problemen geweest zijn. Belangrijk is dat in het kader van agressiepreventie ook
aandacht wordt besteed aan dit subjectieve onveiligheidsgevoel bij werknemers.
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Hoofdstuk 2
De preventiepiramide, een model voor
integrale en positieve preventie:
voorbeelden van concrete maatregelen
1. Inleiding
Wanneer het management binnen het ziekenhuis concrete preventiemaatregelen overweegt, kan het op verschillende niveaus gaan werken. Elk niveau levert hierbij zijn
eigen bijdrage aan een integraal en positief preventiebeleid.
Deze verschillende niveaus waarop aan preventie kan worden gedaan, heeft
J. Deklerck(1) schematisch in de zogenaamde preventiepiramide ondergebracht. Deze
telt vijf preventieniveaus (niveau 4 t.e.m. 0), met bovenaan een smalle top (die de curatieve maatregelen omvat, die specifiek gericht zijn op interventie bij of na agressie) en
onderaan een brede basis (die de samenleving als geheel voorstelt).
Via deze invalshoek kunnen we de concrete maatregelen ter preventie van agressie op
verschillende niveaus ordenen.

Noot
(1)
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J. DEKLERCK, Preventie van ziekenhuiscriminaliteit; een integrale benadering vanuit de
preventiepiramide, Informatievergadering “Ziekenhuiscriminaliteit”, Brussel, 8 mei 2008.

2. De verschillende niveaus
2.1. Niveau 4: Curatieve maatregelen om
gevolgen te beperken
Installatie van een noodtelefoonnummer: gebruik van een centraal intern oproepnummer, dat automatisch een aantal collega-hulpverleners oproept, en algemene
bekendmaking van dit oproepnummer; regelmatig testen van dit oproepsysteem.
Installatie van een alarmsysteem, bvb. met drukknoppen op een vaste plaats
(spoedgevallen, onthaalbalie) of via mobiele systemen (handalarm).
Alarmprocedures: opstellen van duidelijke richtlijnen “Wat te doen bij agressie?”
en deze naar alle medewerkers communiceren; publicatie ervan op het interne
netwerk, in het procedurehandboek, enz.
Back-upsystemen: maken van afspraken waarbij afdelingen die naast elkaar of in
elkaars verlengde liggen, wederzijdse hulp en bijstand verlenen (twinsysteem).
Voorzien van veiligheidszones of schuilplaatsen voor het personeel, aanbrengen
van nooduitgangen in risicozones.
Registratie en aangifte: opmaak van bijzondere formulieren voor registratie van
incidenten; systeem van interne aangifte via het computernetwerk; afstemming
van de interne aangifte op de opmaak van processen-verbaal door de politie;
uitwerken van een sluitend aangiftebeleid binnen de instelling.
Opmaak van een protocol of formele afspraken met politie en parket rond opsporing en vervolging.
Installatie van een meld- of aanspreekpunt naar de slachtoffers van agressie en
de politie toe, en bekendmaking van dit aanspreekpunt.
Opstellen van procedures voor de opvang en begeleiding van slachtoffers en
bekendmaking van deze procedures.
Informeren van slachtoffers van agressie over hun rechten en plichten.
Juridisch opvolgen van incidenten die zich hebben voorgedaan: aangifte en
burgerlijke partijstelling.
Aangifte bij verzekering in functie van schadecompensatie.
Herstel van de schade, opmaak van post-incident schoonmaakprocedures.
Voorzien van voldoende communicatiemiddelen voor personeel in risicosituaties
(gsm, pager, handalarm, …).
Camerabewaking met het oog op het achteraf identificeren van daders.
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2.2. Niveau 3: Specifieke preventiemaatregelen
om risico’s op te heffen
Toegangsbeheer en toegangscontrole: opstellen van een sluitingsbeleid (bvb. na
21u zijn alle toegangen, behalve deze van de spoedopname, gesloten), controle
op het sluiten van de toegangsdeuren, sensibiliseren van het personeel om ramen
en deuren te sluiten, manuele toegangscontrole (aanmelden bij parkingwachter,
onthaal, spoedgevallen, …) en elektronische toegangscontrole (bvb. badgesysteem, cijfercodes, biometrische controle, …), aanmelden van bezoekers na
sluitingstijd bij de betrokken afdeling, bezoekersregister na sluitingstijd, enz.
Compartimentering: onderscheiden van zones die voor het publiek toegankelijk
zijn en deze die enkel voor het personeel toegankelijk zijn; duidelijk afbakenen
van risicozones (bvb. geen psychiatrische patiënten onderbrengen in een nietpsychiatrische afdeling).
Aanwezigheid van cash geld beperken: stimuleren van automatisch betaalverkeer,
regelmatig afromen van het aanwezige geld, voorzien van (verankerde) kluizen,
discreet omgaan met geldstromen.
Toegang tot medicijnen, voorschriftenboekjes en doktersstempels beperken:
accuraat sluiten van dokterskabinetten en apotheekkasten, toegangscontrole op
apotheek en medicijnkasten (van badgecontrole of cijfercode tot biometrische
controle).
Sleutelbeheer: het registreren en selectief verdelen van sleutels, opvolgen en actueel houden van het gebruikersbestand, uit gebruik nemen van toegangscodes
of sleutels van personeelsleden die de organisatie verlaten.
Beveiliging van ramen en deuren: een effectieve toegangscontrole veronderstelt
dat ramen en deuren in voldoende mate beveiligd zijn tegen indringing.
Cameratoezicht met het oog op het afschrikken of afremmen van potentiële
daders.
Compartimentering: het ter beschikking stellen van (verankerde) safes en afsluitbare kastjes voor personeel en patiënten, aanbrengen van fysieke barrières (bvb.
brede balie, slagbomen, gecontroleerde deuren, ...), beveiligd loket, enz.
Probleemgerichte sensibilisering van het personeel: rond afsluitgedrag, toegangscontrole, correct gebruik van de badge (bvb. geen personen vreemd aan
de dienst mee binnenlaten), aanspreken van verdachte personen, melden van
verdachte gedragingen.
Probleemgerichte sensibilisering van patiënten en bezoekers: aangeven van
gewenst en ongewenst gedrag, meedelen van gedragscodes.
Opleiding van het personeel: weerbaarheidtraining, agressiehantering, isolatie- en
fixatietechnieken, enz.
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Politieaanwezigheid op de site: in de vorm van patrouilles (gericht of random),
of via informele aanwezigheid (bvb. door hen gebruik te laten maken van de cafetaria, de parking, de rookruimtes, ...).
Ander formeel toezicht: inzet van bewakingsagenten, parkingwachters, stewards.
Aanpassing van de fysieke omgeving: weghalen van losse voorwerpen die als
wapen kunnen worden gebruikt (bvb. nietjesmachines, asbak, glazen flesjes,
bloempot, ...), vermijden van “agressieve clues” in de omgeving (bvb. verwijzingen naar wapens of geweld).
Opmaak van interne richtlijnen rond bezit van wapens en verdovende middelen,
opname hiervan in huishoudelijk reglement.
Markeren van fiches van gevaarlijke patiënten, bvb. met kleurcode.

2.3. Niveau 2: Algemene preventiemaatregelen
op (infra)structureel en organisatieniveau
om risico’s te voorkomen
Compartimentering en toegangscontrole: herkenbaarheid van het ziekenhuispersoneel (uniform, badge, sleutelhanger, ...), duidelijke geleiding van
bezoekersstromen, niet vermengen van personeels- en bezoekerszones,
aandacht voor “zonevreemde” bezoekers, opdeling van wachtkamers bij de
spoedafdeling.
Opleiding van het personeel in klantvriendelijkheid, kwaliteitszorg, enz.
Aanpassing van de fysieke omgeving: overzicht creëren (geen “dode
hoeken”) bvb. door gebruik van spiegels, adequate verlichting (zowel buiten
als binnen), snoeien van te uitbundige groenvoorzieningen, inzichtelijke
structuur en inplanting van de parkings, enz.
Bezoekersonthaal: klantvriendelijk benaderen van patiënten en bezoekers,
duidelijke bewegwijzering en geleiding van bezoekers, vriendelijk en preventief aanspreken (“Vindt u wat u zoekt?”), bezoekersinformatie, enz.
Aangename leefruimte creëren: groenvoorzieningen (in de mate dat ze het
zicht niet hinderen, dus bij voorkeur lage en goed onderhouden beplanting),
onderhoud gebouwen, gebouwenverfraaiing, enz.
Stimuleren van de informele sociale controle: bvb. via uitdrukkelijke richtlijnen
rond het aanspreken van verdachte personen, maar bvb. ook via publicaties
in het personeelsblad, interne opleiding, via teamvergaderingen, enz.
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Voorkomen van frustraties bij patiënten en bezoekers: vermijden van lange
wachtrijen en wachttijden, het aangenaam maken van de wachttijd (tv,
film, magazines, speelruimte voor kinderen, ...), inzicht geven in hoe lang
patiënten / bezoekers moeten wachten en waarom, verontschuldigen voor
het wachten, voorzien van een meldpunt voor klachten waar mensen met hun
problemen en frustraties terechtkunnen, voldoende parkeerplaats voorzien,
enz.

2.4. Niveau 1: Algemeen leefkwaliteitsbevorderend klimaat
Voorkomen van frustraties bij personeelsleden door positief personeelsbeleid,
goede verloning, aanpakken van interne conflicten, inspraakkanalen, communicatie tussen directie en personeel.
Goede basiszorg en patiëntenbegeleiding, degelijke communicatie tussen
ziekenhuis enerzijds en patiënten en bezoekers anderzijds, kwaliteitsvolle
dienstverlening.
Algemene preventieve basishouding van directie en personeel.

2.5. Niveau 0: De samenleving in haar sociale,
politieke en ecologische dimensie
Vanuit het beleid kunnen prikkels tot attitudevorming gegeven worden (bvb. sensibilisering van de betrokkenen door brochures en flyers, boodschappen via personeelsvergaderingen, borden, studiedagen, enz.) en kunnen er structurele maatregelen genomen worden die delinquentie verhinderen, terugschroeven, onmogelijk
maken (bvb. kluizen voorzien om geld te bewaren samen met de boodschap om
zorg voor je geld te dragen).
Een beleidsterugkoppeling vanuit de hogere niveaus is daartoe mogelijk en noodzakelijk (bvb. een systematische incidentenregistratie laat het beleid toe om algemene
en specifieke maatregelen te bepalen).
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Hoofdstuk 3
Een programma voor de preventie van
agressie in ziekenhuizen
Het voorkomen van agressie is geen zaak van één persoon alleen. Het slagen van een
preventieprogramma rust grotendeels op het sensibiliseren van alle actoren van de
instelling: medisch en verplegend personeel, management, bedienden, onthaalmedewerkers, onderhoudspersoneel, bewakingsagenten, … .
Een programma voor agressiepreventie in ziekenhuizen is een instrument dat bijdraagt
tot de ontwikkeling van een efficiënt veiligheidsbeleid en als zodanig deel uitmaakt van
het globaal beleid van het ziekenhuis.
Globaal gesproken vertaalt het succes van zulk een programma zich in:
een verbetering van de kwaliteit van de werkomgeving;
een vermindering van het risico op fysieke en/of psychologische letsels;
een vermindering van financiële verliezen die met de onveiligheid samenhangen.
Eén van de belangrijkste elementen voor het slagen van het programma is de afstemming ervan op de unieke behoeften van de betrokken instelling. Er bestaan immers
grote verschillen tussen ziekenhuizen onderling, zowel qua grootte als qua complexiteit.
Het programma voor agressiepreventie houdt dan ook rekening met het unieke karakter
van de instelling, evenals met diens specifieke behoeften.
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In het programma worden achtereenvolgens vijf grote stappen doorlopen.
Volgende tabel biedt u een overzicht:

in een programma voor de preventie
van agressie in ziekenhuizen

1

oprichten van een werkgroep

2

uitvoeren van een risicoanalyse

3

ontwikkelen en implementeren
van preventiemaatregelen

4 opleiden en vormen
5 evalueren
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1. Oprichten van een werkgroep
1.1. De rol van de coördinator inzake veiligheid
De spilfiguur van het programma voor preventie van agressie is de persoon aan wie
de coördinatie van het veiligheids- en preventiebeleid van het ziekenhuis wordt toevertrouwd. De functie van coördinator inzake veiligheid is wettelijk niet omschreven,
maar zal veelal worden uitgeoefend door een securitymanager, een preventieadviseur of een psycholoog.
Het is belangrijk dat hij/zij duidelijk wordt geïdentificeerd in de organisatie door het
hele personeel.
De coördinator inzake veiligheid neemt het initiatief tot het uitwerken van het veiligheidsbeleid, in nauw overleg met alle betrokken actoren.
Meer specifiek is hij/zij, in overeenstemming met zijn/haar directie, belast met de samenstelling van een werkgroep die de agressiegerelateerde veiligheidsproblemen
in het ziekenhuis onderzoekt en evalueert.
Deze werkgroep heeft een zeer brede samenstelling, waarbij idealiter alle actoren
vertegenwoordigd zijn, en heeft tot taak de problematiek van agressie in al zijn facetten aan te pakken.
De samenstelling en omvang van de werkgroep kunnen sterk verschillen van ziekenhuis tot ziekenhuis. In ieder geval kan de coördinator bij de samenstelling van de
werkgroep volgende personen betrekken:
vertegenwoordigers van de verschillende vestigingsplaatsen, departementen
en teams;
veiligheidspersoneel, hulpverleners en het management verantwoordelijk voor
de veiligheid;
personen die een expertise hebben in bepaalde gespecialiseerde en nuttige
domeinen, bijvoorbeeld: geestelijke gezondheidszorg, drugs, neurologische
letsels, enz. Indien de nodige expertise intern niet aanwezig is, kan er overwogen worden om externe expertise in te roepen.
De goede werking van deze werkgroep is van fundamenteel belang voor de kwaliteit
van het programma voor preventie van agressie. Door alle niveaus van de organisatie bij de werkgroep te betrekken, krijgt men een goed inzicht in de realiteit van
het ziekenhuis en vormen de beleidsmaatregelen en strategieën een afspiegeling
van die realiteit en van haar specifieke kenmerken (type van patiënten, lokalisatie,
potentieel risico of gevaar voor de bedienden).
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1.2. Opstarten
Binnen de werkgroep wordt een werkplan ontwikkeld, waarin volgende afspraken
worden opgenomen:
de taken, in volgorde van prioriteit (zie hierna);
de personen die verantwoordelijk zijn voor deze taken en het uitvoeren ervan
(de taken kunnen worden gedelegeerd aan anderen, maar de opvolging van
het proces moet gebeuren door de verantwoordelijke);
de planning voor het uitvoeren van de taken en de evaluatie ervan;
de opvolging van de activiteiten.
Voorbeeld van werkplan
Taak

Verantwoordelijke

Datum

Opvolging

De documenten samenbrengen
Een vragenlijst voorbereiden
Een inspectie op de werkplaats uitvoeren

1.3. Hulpmiddelen
Naast vorming en opleiding van het personeel, waarover later meer, (cf. stap 4 van
het preventieprogramma), kan het interessant zijn om een kleine multimediabibliotheek over preventie van agressie samen te stellen (video, dvd, boeken, handleidingen, verslagen of presentaties van studiedagen, …). Het is belangrijk dat iedere
persoon zijn kennis over de problematiek ontwikkelt en zich betrokken voelt bij deze
nieuwe opdracht.

1.4. Communicatie naar het overige
ziekenhuispersoneel toe
Om het draagvlak voor dit plan te vergroten, is het belangrijk om dit plan ook voor
te leggen aan het niet rechtstreeks bij de werkgroep betrokken personeel. De steun
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van deze werknemers en van de directie vormt de sleutel tot het succes van het
programma.
In dit verband moet men er absoluut voor zorgen dat de communicatiekanalen open
en efficiënt blijven en zich ervan vergewissen dat alle leden van de organisatie het
belang begrijpen van wat in de werkgroep tot stand werd gebracht en de omvang
hiervan.
Een duidelijke en open communicatie naar het personeel toe is van fundamenteel
belang. Ziehier enkele concrete voorbeelden:
verzamelen van incidenten van agressie aan de hand van gesprekken of
vragenlijsten bestemd voor de werknemers of door de verslagen en de documentatie betreffende de incidenten op te volgen;
verzamelen van gegevens die het mogelijk maken om de kost van de incidenten, zowel menselijk als financieel, te tonen;
• het aantal dagen van arbeidsongeschiktheid per jaar veroorzaakt door dit
type van incidenten;
• de kost van deze gevallen van arbeidsongeschiktheid en van de verloren
dagen per jaar;
• het verlies in termen van productiviteit van het personeel;
• de kost van een verminderde teamgeest;
• de gerechtskosten;
• de kost voor vervanging van het personeel en de kost voor de opleiding van dit
personeel;
• de kost voor het vervangen of herstellen van beschadigde voorwerpen of
materiaal.
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2. Uitvoeren van een risicoanalyse
2.1. Wat is een risicoanalyse?
Een risicoanalyse is het stapsgewijs observeren van de werkplaats en -gewoontes
teneinde:
te bepalen welke maatregelen voor preventie van agressie al aanwezig zijn;
de voorwaarden, mechanismen, activiteiten en situaties te identificeren die
een gevaar kunnen inhouden op vlak van geweld op de werkplaats;
de risico’s op het uitbreken van een incident te bepalen, op basis van de
verzamelde informatie.

2.2. Wanneer moet men overgaan tot deze
risicoanalyse?
De risicoanalyse moet worden aangevat als er een risico op agressie op de werkplaats bestaat. In het geval van de ziekenhuizen bestaat dit risico permanent.
De analyse moet uitgevoerd worden:
als onderzoekselement ingeval zich een incident voordoet;
wanneer de aard van het werk, de werkdruk, het niveau van de dienst of de
aard van patiënt verandert;
wanneer de werkplek verandert;
wanneer nieuwe diensten worden gepland;
wanneer veranderingen worden gepland in de werkomgeving, zoals renovaties van het gebouw of reorganisaties.
De risicoanalyse moet een continu proces zijn.
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2.3. Uit welke activiteiten bestaat een risicoanalyse?
Het organiseren van een risicoanalyse veronderstelt volgende activiteiten:
verzamelen van informatie over de situatie;
aanmoedigen van de betrokkenheid van het team;
inspecteren van de werkplaats;
analyseren van de informatie;
bepalen van het risiconiveau;
registreren en communiceren van de resultaten.

2.3.1. Verzamelen van de informatie over de situatie
Hiertoe wordt een informatieverslag opgemaakt, dat een systematische observatie bevat van zowel incidenten als preventiemaatregelen op de werkplaats.
Het is een cruciaal uitgangspunt voor het ontwikkelen en vernieuwen van een
programma voor agressiepreventie. In het verslag wordt zowel informatie van
externe als van interne bronnen opgenomen.
Intern:
beleidsvormen en procedures;
elke maatregel opgericht ter voorkoming van het geweld;
verslagen van incidenten, onderzoek en opvolging van de genomen acties;
de interne evaluaties over de kwaliteit van de dienstverlening aan de
patiënten;
de registratie van de letsels;
de inspectieverslagen;
de verzekeringsverslagen;
de verslagen van opleidingen, cursussen, informatiesessies, enz.;
de enquêtes en vragenlijsten ingevuld door het personeel;
de evaluaties over de veiligheid op de werkplaats;
de verslagen van de bestuursraad.
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Extern:
de verslagen van de lokale politie en van de gemeentelijke preventiediensten;
de publicaties over agressie van beroepsverenigingen;
de statistieken van de FOD Volksgezondheid;
strategieën en procedures van instellingen die een gelijkaardig werk uitvoeren;
de processen-verbaal van de politie.
Wanneer alle informatie verzameld is, gebruik dan de volgende vragenlijst om de
informatie te analyseren en om de problemen die werkelijk of potentieel bijdragen
tot agressie in het ziekenhuis te identificeren:
Hoeveel incidenten van agressie werden er gemeld (verbaal of fysiek) en
hoeveel werknemers, onderverdeeld per categorie, werden hierdoor getroffen?
Wat was de ernst van de incidenten? Hoeveel incidenten hebben letsels veroorzaakt bij een werknemer? Was eerstehulpverlening of een hospitalisatie nodig?
Is er tijd verloren gegaan? Was er schade aan de uitrusting of het materiaal?
Bestaat er een bepaald standaardmodel betreffende type van patiënt,
moment van de dag, afdeling, eenheid, werkplek, personen en activiteiten
die bij het incident betrokken zijn?
Wat was de aanleiding van het incident?
Werd dit type van incident vastgesteld op andere plaatsen van dezelfde
geografische zone of in een andere instelling die hetzelfde soort zorgen
aan gelijkaardige categorieën van patiënten toedient? Zo ja, over welk type
van incidenten ging het? Hoe vaak komen deze incidenten voor?
Welke beleidsvormen en procedures, indien deze bestaan, werden
uitgewerkt om het hoofd te bieden aan agressieve gedragingen op de
werkplaats? Geven zij een duidelijke beschrijving van de aard en de
draagwijdte van de preventiemaatregelen die werden getroffen en van de
inspanningen van de organisatie om incidenten en de veiligheidsgebreken
tot een minimum te beperken of te voorkomen?
Werd de inrichting van de werkplaats aangepast om incidenten te voorkomen?
Welke opvolgingsacties moeten worden uitgevoerd?
Er zijn veel verschillende factoren die incidenten kunnen veroorzaken: kenmerken
van de patiënten, aard van de interacties tussen het personeel en de patiënten,
de werkomgeving en de procedures.
Analyseer op kritische wijze al deze risicofactoren om vast te stellen welke relevant zijn in uw ziekenhuis en houd er rekening mee wanneer u overweegt om
preventiemaatregelen te treffen of een risico-inventarisatie uit te voeren.
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2.3.2. De medewerking van het team
Er moet een samenwerking tot stand worden gebracht waarbij het hele team en
het management betrokken worden en waarbij gepeild wordt naar hun ervaring
met agressie en hun perceptie van het risico van agressie. Vraag hun advies
over de bestaande maatregelen, over de zones die bijzondere aandacht vragen
en over de noodzakelijke opleidingen. De medewerking kan formeel of informeel
verkregen worden, aan de hand van vragenlijsten, peilingen en/of gesprekken
en discussies.
De medewerking van het ganse team is cruciaal bij een risicoanalyse mits agressie vaak niet gemeld wordt, waardoor er een groot aantal feiten onbekend blijft.
Door een ruime betrokkenheid van het personeel te voorzien, hoopt men het zogenaamde “dark number” -dit is het aantal incidenten dat niet gemeld en bijgevolg
niet geregistreerd wordt- aan banden te leggen. De vragenlijsten en peilingen bij
het personeel hebben dan ook als doel om zoveel mogelijk informatie te krijgen
van de teams over de omvang van het fenomeen.
Eens de medewerking van het team verkregen is, kunnen de antwoorden worden
samengevat en na een kritische afweging in de risicoanalyse en in het preventieprogramma worden opgenomen.
a) Peiling en vragenlijst
Probeer bij een peiling of vragenlijst de medewerking te verkrijgen van het ganse team en management. Indien het niet mogelijk is iedereen te ondervragen,
ondervraag dan representatieve personen van elke beroepscategorie, team en
werkperiode.
De vertrouwelijkheid van de antwoorden moet steeds worden gewaarborgd.
De vragenlijsten en de peilingen kunnen gebruik maken van standaardantwoorden ja/neen, scores (evaluatie van 1 tot 5), geschreven antwoorden of een combinatie van al deze opties. De instrumenten, ontwikkeld door andere organisaties,
kunnen, aangepast aan het specifieke karakter van het ziekenhuis, een basis
vormen.
De peiling moet u in staat stellen om de werknemers in te lichten over de definitie
van de agressie en over de rechten en plichten van iedere persoon die met agressie geconfronteerd wordt.
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b) Gesprekken en discussies
De gesprekken, zowel formele als informele, zijn zeer nuttig om bepaalde informatie te controleren en om de noden van de werknemers beter te begrijpen.
Bovendien kan men via gesprekken peilen naar de kennis bij het personeel over
het bestaan van een programma voor agressiepreventie.
De formele gesprekken moeten idealiter gevoerd worden, nadat de gegevens van
de peilingen en inspecties geëvalueerd werden.
De informele gesprekken worden over het algemeen gevoerd op de werkplaats
(bijvoorbeeld tijdens de inspectie).
Er kunnen discussies worden opgestart met referentiepersonen om informatie te
verkrijgen en om in hun expertisedomeinen kennis te vergaren.

2.3.3. Inspecteren van de werkplaats
Inspecteer alle zones van de werkplaats (met inbegrip van de parkings en andere
externe zones) met het oog op het detecteren van gevaarlijke situaties, die mogelijkerwijze aanleiding geven tot een agressieaanval, gericht tegen een werknemer (bvb.:
toegang tot de spoed, aanwezigheid van geld, toegang tot de medicijnkast, …).
Een inspectiechecklist van de vestigingsplaats van het ziekenhuis zal u helpen bij
het verzamelen van gegevens gedurende de inspectie. Dit instrument zal vooral
nuttig zijn indien u geen inspectieprocedures gewend bent.
De lokaal technopreventief adviseur van de gemeente of politiezone kan uw
ziekenhuis ondersteunen bij het opmaken van een veiligheidsdiagnostiek. De
adviseur zal na een bezoek ter plaatse of na het bestuderen van de plannen
een advies op maat kunnen voorleggen: van eenvoudige organisatorische maatregelen tot mechanische en elektronische maatregelen. Zijn advies is gratis en
objectief. De gegevens van uw technopreventief adviseur kan u terugvinden op
www.besafe.be .

2.3.4. Analyseren van de informatie
Analyse laat toe dat:
de efficiëntie van de lopende maatregelen geëvalueerd wordt;
zones die een verbetering nodig hebben, worden geïdentificeerd;
aanbevelingen worden ontwikkeld.
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Aan de hand van de in het werkplan vervatte informatie (cf. sub 1.2) moet u zich
de volgende vragen stellen:
Welk type van incident dreigt het meeste voor te komen (verbale bedreiging, agressie, …)?
Wanneer er zich een incident voordoet, wat is dan de ernst van de letsels
of de schade?
Hoe vaak dreigen de incidenten plaats te vinden (zelden, af en toe,
dikwijls)?
Welke afdeling vertoont de grootste risico’s? Geef de werknemers en
afdelingen aan met een laag, gemiddeld of hoog risico.
Zijn er specifieke plaatsen waar er meer kans is dat er incidenten gebeuren, nu of in de toekomst?
Zijn er gebreken in het veiligheidssysteem die een risico inhouden? (bvb.
afwezigheid van alarm, onmogelijkheid om hulp in te roepen, …)
Zijn er andere factoren die het risico van een incident verhogen? (geen
opleiding, geen identificatie of analyse van de geschiedenis van recente
incidenten van agressie)
Wat zijn de mogelijke gevolgen van een incident op de werknemers en de
organisatie (fysiek, psychologisch, wettelijk, …)?
Hoeveel werknemers, teams zijn betrokken bij de incidenten?
Wie moet worden opgeleid en welk opleidingsniveau moet er bereikt worden?
Komt de externe informatie overeen met de schema’s?
Wat kan er gedaan worden om de gebreken die leiden tot agressie, diefstal
en vandalisme te verhelpen? Geef op het werkblad de mogelijke veranderingen van de omgeving, de veiligheidsmaatregelen en de beleidsvormen en
procedures aan, die geïmplementeerd of ontwikkeld kunnen worden.

2.3.5. Bepalen van het risiconiveau
Aangezien niet alle werknemers op een zelfde manier aan de risico’s van incidenten worden blootgesteld en aangezien dat niet alle factoren hetzelfde risiconiveau
hebben, is het belangrijk om een procedure te hebben die de zones en de personen identificeert, die de hoogste risicograad vertonen.
Bepaal de zones of de personen aan de hand van drie categorieën: hoog risico,
gemiddeld risico, laag risico in functie van één van de volgende definities:
Hoog risico:
De factoren van de plaats vertonen een hoog risico op het ontstaan van
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een incident van agressie. De werknemer zal gegarandeerd worden blootgesteld aan agressie.
Gemiddeld risico:
Er ontstaan minder vaak incidenten. De gevolgen zullen minder ernstig
zijn. Er bestaat een risico op blootstelling aan agressie.
Laag risico:
Aangezien ze zelden of nooit blootgesteld worden aan een dergelijk risico,
zouden de gevolgen tot een minimum beperkt blijven. Er is weinig kans dat
de werknemer wordt blootgesteld aan agressie.
De spoed- en de psychiatrische afdelingen, alsook de afdelingen voor langdurig
zieken, vertonen over het algemeen een hoog risico op agressie.
Deze omschrijving van de risico’s zal nuttig zijn voor de werkgroep bij het vaststellen van de prioriteiten.

2.3.6. Registreren en meedelen van de resultaten
Registreer de resultaten van uw analyses en deel ze mee aan de werknemers
en aan de directie. Hieronder vindt u een formulier voor registratie van potentieel
gevaar, het risiconiveau en de maatregelen die werden genomen om het gevaar
te controleren of te herleiden tot een minimaal risico.
Bepaal hoe deze registraties bewaard zullen worden, alsook de nadere regels
voor de terbeschikkingstelling van deze formulieren aan het personeel.
Fiche preventie agressie (voorbeeld)
Risico-element

Cliënt aan het onthaal

Risicograad

Hoog O

Beleid
Preventiemaatregelen
Post-incident procedures
Noodzakelijke opleidingen
Revisie van het programma
Verantwoordelijke persoon
Datum
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Gemiddeld O

Laag O

3. Ontwikkelen en implementeren van
preventiemaatregelen
3.1. Wanneer zijn er preventiemaatregelen
nodig?
Wanneer uit de risicoanalyse blijkt dat er binnen het ziekenhuis risico’s op incidenten
bestaan, is het aanbevolen om maatregelen te treffen om deze risico’s te elimineren.
Indien eliminatie niet mogelijk is, dan dienen preventiemaatregelen te worden getroffen om de risico’s voor het team tot een minimum te herleiden.
Concreet betekent dit dat:
voor elk geïdentificeerd gevaar eerst de mogelijke preventiemaatregelen
tegen elkaar worden afgewogen;
vervolgens wordt beslist welke preventiemaatregelen worden genomen;
tot slot de genoemde maatregelen worden geïmplementeerd.

3.2. Ontwikkelen van preventiemaatregelen
Bij het analyseren van de verschillende mogelijke preventiemaatregelen, dient u
zich volgende vragen te stellen:
Kunnen de gevaren uitgeschakeld worden of moeten deze beheerst worden?
Wat is de beste oplossing op lange termijn voor ieder probleem?
Kunnen er maatregelen op korte termijn gekozen worden en tegelijkertijd
maatregelen op lange termijn geïmplementeerd worden?
Bij welke oplossing hebben de meeste mensen baat?
Welke oplossing komt de mensen ten goede die met het hoogste risico
geconfronteerd worden?
Wat zijn de procedures die tot een oplossing kunnen leiden?
Welke ”post-incident” procedures zijn noodzakelijk als een incident zich
voordoet?
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Overweeg bij alle vormen van preventiemaatregelen, onder andere:
opheffing (bvb. het schrappen van een dienst);
vervanging (bvb. een patiënt toelaten zorgen te ontvangen in het ziekenhuis
in plaats van thuis om te voorkomen dat deze geconfronteerd wordt met een
agressief familielid);
technische maatregelen (bvb. installeren van een bredere balie of een nooduitgang bij “opnames”);
elektronische maatregelen – in laatste instantie (bvb. alarmknop);
administratieve maatregelen (bvb. patiëntenfiches en computergegevens
markeren om de personen te identificeren die een risico op agressief gedrag
vormen of een gewelddadige voorgeschiedenis hebben) voornamelijk om de
roterende ploegen te informeren.
Onderstaande tabel bevat een voorbeeld.
Risico-element

Cliënt aan het onthaal

Risicograad

Hoog O

Beleid

Een beleid ontwikkelen dat toelaat op een agressieve patiënt te reageren.

Laag O

Preventiemaatregelen

Installeren van een alarm.
Installeren van een barrière en een toegangscontrole tussen de balie
van het onthaal en de openbare zone.
Verwijderen van voorwerpen op de balie van het onthaal.
Affiches ophangen met de gedragsregels die van de cliënten worden
verwacht.
Opstellen van een protocol betreffende het inschakelen van beveiliging
en/of de politie.
Verstrekken van een gedetailleerde procedure voor verbale agressie
of mogelijk gevaarlijke patiënten, alsook voor personen onder invloed
van alcohol of drugs.

Post-incident procedures

Opstellen van een protocol om gepast te reageren op de daden van
de patiënt.
Verspreiden van noodnummers aan alle teams
Voorzien van veiligheidszones voor het personeel (schuilplaats).
Ervoor zorgen dat er goede post-incident schoonmaakprocedures zijn
(gebroken ruit, …).

Noodzakelijke opleidingen
Revisie van het programma
Verantwoordelijke persoon
Datum
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Eens de verschillende opties geïdentificeerd zijn, moet een afweging van de vooren nadelen van iedere optie plaatsvinden. Dientengevolge worden er aanbevelingen
geformuleerd aan de directie, waarbij een prioriteit wordt toegekend aan de verschillende maatregelen.
De directie overloopt de aanbevelingen, brengt eventueel wijzigingen, neemt een
beslissing en ziet erop toe dat die beslissing door iedereen wordt nageleefd.

3.3. Implementeren van preventiemaatregelen
Het implementeren van preventiemaatregelen omvat de volgende activiteiten:
veranderingen doorvoeren op de werkplaats;
een nieuw beleid voor preventie van agressie uitwerken of het bestaande
beleid optimaliseren;
nieuwe procedures voor preventie van agressie uitwerken of de bestaande
procedures aanpassen;
nieuwe post-incident procedures uitwerken of de bestaande procedures
bijwerken.

3.3.1. Inrichten van de werkplaats
Eens de beslissing genomen is, moeten de fysieke veranderingen op de werkplaats zo snel mogelijk tot stand worden gebracht om het risico van incidenten uit
te schakelen of te verminderen.
Daarbij is het belangrijk om prioriteiten te stellen en rekening te houden met het
beschikbare budget. Eventueel kunnen overgangsmaatregelen worden bepaald.
Uw lokaal technopreventief adviseur kan u hierbij gratis en objectief advies geven.

3.3.2. Uitwerken van een beleid voor preventie van agressie
Het preventiebeleid preciseert onder meer de omvang en de noden van het preventieprogramma, de inspanningen die van iedereen gevraagd worden en de
verantwoordelijkheden van de verschillende actoren.
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Wanneer de behoeften van de instelling op dit vlak wijzigen, moet het beleid
hiermee in overeenstemming worden gebracht.
Het is de verantwoordelijkheid van de directie om ervoor te zorgen dat het personeel – in de brede zin van het woord – het beleid volledig begrijpt, en dat hun rol
in en betrokkenheid bij het preventieprogramma duidelijk is.

3.3.3. Uitwerken van de procedures voor preventie van agressie
Dit zijn instructies die de werknemers in staat stellen om zo verstandig en zo veilig
mogelijk om te gaan met een incident. Deze procedures moeten ervoor zorgen
dat alle gevaren waarmee de werknemers geconfronteerd kunnen worden, onder
controle zijn of – beter nog – uitgeschakeld zijn, en dat het personeel weet wat de
rol en verantwoordelijkheid van eenieder is en welke rechten hij/zij heeft.
Het is van fundamenteel belang dat de procedures voor preventie van agressie
bekend zijn en begrepen worden op alle niveaus van de instelling.
In concreto zijn deze procedures erop gericht:
werknemers vertrouwd te maken met de risicofactoren die bijdragen tot
agressie;
de alarmsignalen die voorafgaan aan een incident duidelijk te omschrijven;
werknemers op de hoogte te stellen over wat te doen in geval van een
crisissituatie;
gepaste antwoorden te formuleren op agressie of op potentieel agressief
gedrag.
De preventieprocedures zijn bestemd voor het ganse ziekenhuispersoneel en
worden in algemene bewoordingen opgemaakt. Dit belet niet dat ze kunnen worden aangepast in functie van de specifieke noden van een vestigingsplaats, een
dienst of een categorie werknemers.
Deze procedures worden regelmatig geëvalueerd, en in het bijzonder:
na een incident;
wanneer zich een wijziging van het werk voordoet;
wanneer een nieuw veiligheidssysteem is geïnstalleerd.
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3.3.4. Uitwerken van een “post-incident” procedure
Telkens zich een incident voordoet, dient een post-incident procedure te worden
opgestart, die als het ware het antwoord is van de instelling op het incident.
Het accent ligt daarbij op het ondersteunen van het (de) slachtoffer(s).
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4. Opleiden en vormen
4.1. Wat zijn de voordelen van vorming en
opleiding?
Goed opgeleide werknemers:
begrijpen de wettelijke gevolgen van hun handelingen, zowel op strafrechtelijk
als op arbeidsrechtelijk vlak;
zijn in staat de risicofactoren te identificeren;
weten hoever ze kunnen gaan in hun eigen interventie en vanaf wanneer ze
hulp moeten inroepen of zich verdedigen;
zijn op de hoogte van de post-incident procedures.
Dit inzicht stelt de werknemer in staat zijn rol en zijn verantwoordelijkheid te begrijpen bij preventie van agressie en wakkert het vertrouwen en de zelfbeheersing bij
het personeel aan.
Personeelsleden spelen ook een belangrijke rol bij het ondersteunen van collega’s
die het slachtoffer werden van een incident.

4.2. Welke opleidingen zijn vereist?
In casu moeten er twee soorten vorming en opleiding worden georganiseerd: een
algemene opleiding voor alle werknemers, managers, enz., en een specifieke opleiding bestemd voor het personeel dat het meest aan de risico’s wordt blootgesteld.
De nood aan een specifieke opleiding kan geïdentificeerd worden in functie van het
eerder vastgestelde risiconiveau (hoog, gemiddeld, laag).
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4.2.1. De algemene opleiding
Deze algemene opleiding richt zich tot alle niveaus van de organisatie en het management.
Volgende elementen komen er aan bod:
een definitie en een overzicht van agressie op de werkplaats in de brede
zin;
een beschrijving van de programma’s en de procedures van de instelling
op het vlak van preventie van agressie;
de wettelijke aspecten van de problematiek;
een analyse van de incidenten die zich hebben voorgedaan in het ziekenhuis en van de factoren die aan de basis liggen van het incident;
het identificeren en begrijpen van de risicofactoren in het ziekenhuis;
de procedures en de interventie van het veiligheidsteam;
een bespreking van vluchtwegen en nooduitgangen;
afspraken over hoe een incidentenverslag wordt ingevuld, een onderzoeksprocedure wordt opgestart, preventiemaatregelen worden geïmplementeerd;
officiële aangifte van een incident.

4.2.2. Opleidingen betreffende specifieke risico’s
De werknemers die tewerkgesteld zijn op een hoogrisico werkplaats of die omwille van de taken die hen zijn toevertrouwd aan een verhoogd risico worden
blootgesteld, moeten naast een algemene opleiding ook een specifieke opleiding
volgen. De opleiding moet aangepast zijn aan het geïdentificeerde risico en kan
het volgende omvatten:
specifiek voor de instellingen met een psychiatrische afdeling: de diverse
pathologieën en de risicofactoren;
fysieke interventie: wettelijke basis, immobilisatietechnieken, enz.;
aandacht voor specifieke publieken: geesteszieken, begrijpen van kinderen
of adolescenten, gevallen van intoxicatie door alcohol of drugs;
opleiding van noodinterventieteams;
informatie over de vestigingsplaats, de meest gevoelige zones, de aard
van de interacties met de patiënten die incidenten hebben veroorzaakt.
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4.2.3. Op welke manier worden opleidingen georganiseerd?
Opnieuw zijn er verschillende mogelijkheden.
Houd hierbij rekening met volgende elementen:
kies voor het meest doeltreffende middel om de opleiding voor te stellen:
bvb. in een klaslokaal of door middel van praktische tips tijdens stafvergaderingen;
dring aan op deelname en kies voor een dynamische aanpak. Cursisten
die de opleiding hebben voltooid kunnen nadien de procedures voor
geweldspreventie op de werkplaats demonstreren;
de opleiding van nieuwe personeelsleden besteedt ook aandacht aan agressiepreventie;
informeer de deelnemers over eventuele veranderingen en wijzigingen die
betrekking hebben op de werkplaats of op de procedure;
maak gebruik van visuele voorbeelden, illustraties, casussen en concrete
oefeningen;
voorzie evaluatiemomenten.
Voor iedere opleiding die wordt georganiseerd, worden volgende gegevens
bijgehouden:
naam, functie, afdeling van alle deelnemers;
naam van de lesgever;
datum van de opleiding;
inhoud van de opleiding, planning, oefeningen en gebruikt materiaal;
uurrooster van de opleiding;
resultaat van de evaluatie.
Deze gegevens worden best elektronisch bewaard.

4 0

Hou het hoofd koel

Fiche geweldspreventie (voorbeeld)
Risico-element

Cliënt aan het onthaal

Risicograad

Hoog O

Beleid

Een beleid ontwikkelen dat toelaat op een agressieve cliënt te reageren.

Gemiddeld O

Laag O

Preventiemaatregelen

Installeren van een alarm.
Installeren van een barrière en een toegangscontrole tussen de balie
van het onthaal en de openbare zone.
Verwijderen van de voorwerpen op de balie van het onthaal.
Affiches ophangen met gedragsregels die van de cliënten worden
verwacht.
Opstellen van een protocol betreffende het inschakelen van de
beveiliging en/of de politie.
Verstrekken van een gedetailleerde procedure voor verbale agressie of
mogelijk gevaarlijke patiënten alsook voor personen onder invloed van
alcohol of drugs.

Post-incident procedures

Opstellen van een protocol om gepast te reageren op daden van de
patiënt.
Verspreiden van de noodnummers aan alle teams.
Voorzien van veiligheidszones voor het personeel (schuilplaats).
Ervoor zorgen dat er goede post-incident schoonmaakprocedures zijn
(gebroken ruit, …).

Noodzakelijke opleidingen

Identificatie van de risicofactoren.
Oplossen van conflicten, opleiding geweldbeheersing en
zelfverdedigingstechnieken.
Hoe helpen?
Regelmatig het alarmsysteem testen.
De procedures voor het incidentenverslag.
Het controlemechanisme (voorbeeld van een andere werkplaats).

Revisie van het programma
Verantwoordelijke persoon
Datum
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5. Evalueren
Uw programma voor preventie van agressie moet minstens jaarlijks met een kritische
blik geanalyseerd worden. De evaluatie vormt een laatste onderdeel van het programma voor agressiepreventie en zal eventueel aanleiding geven tot aanpassing en optimalisering ervan.

5.1. Wat zijn de constitutieve elementen van de
evaluatie?
De evaluatie moet continu zijn en minstens één keer per jaar plaatsvinden.
De evaluatie gebeurt door de werkgroep voor preventie van agressie en vormt een
indicator voor de preventie-inspanningen die de organisatie heeft geleverd.
De werkgroep moet tijdens deze laatste fase:
het bestaande beleid en de bestaande procedures overlopen;
personen op alle niveaus van de organisatie consulteren;
de werkplaats inspecteren om de huidige werkomstandigheden en de aard
van de interacties te observeren;
een evaluatie opstellen waarin aanbevelingen worden geformuleerd (prioriteiten toekennen).
De werkgroep maakt de evaluatie over aan de directie die:
deze analyseert;
corrigerende maatregelen goedkeurt en doorvoert;
de efficiëntie van de genomen maatregelen opvolgt.
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5.2. Wanneer moet de evaluatie worden uitgevoerd?
Zoals eerder gezegd is, is evaluatie een continu proces. Toch moet er jaarlijks een
formele analyse plaatsvinden.
Onverminderd deze jaarlijkse evaluatie, is het aangeraden om in bepaalde gevallen
tussentijdse evaluaties te voorzien, bvb. wanneer er zich veranderingen voordoen
op de vestigingsplaats of in de organisatie van het ziekenhuis of wanneer een incident tot nieuwe aanbevelingen heeft geleid.
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Risico-element
Cliënt aan het onthaal
Risicograad

Hoog O

Beleid

Een beleid ontwikkelen, dat toelaat op een agressieve cliënt te reageren.

Laag O

Preventiemaatregelen

Installeren van een alarm.
Installeren van een barrière en een toegangscontrole tussen de balie
van het onthaal en de openbare zone.
Verwijderen van de voorwerpen op de balie van het onthaal.
Affiches ophangen met de gedragsregels die van de cliënten worden
verwacht.
Opstellen van een protocol betreffende het inschakelen van de
beveiliging en/of de politie.
Verstrekken van een gedetailleerde procedure voor verbale agressie
of mogelijk gevaarlijke patiënten alsook voor personen onder invloed
van alcohol of drugs.

Post-incident procedures

Opstellen van een protocol om gepast te reageren op de daden van
de patiënt.
Verspreiden van de noodnummers aan alle teams.
Voorzien van veiligheidszones voor het personeel (schuilplaats).
Ervoor zorgen dat er goede post-incident schoonmaakprocedures zijn
(gebroken ruit, …).

Noodzakelijke opleidingen

Identificatie van de risicofactoren.
Oplossen van conflicten, opleiding geweldbeheersing en
zelfverdedigingstechnieken.
Hoe helpen?
Regelmatig het alarmsysteem testen.
De procedures voor het incidentenverslag.
Het controlemechanisme (voorbeeld van een andere werkplaats).

Revisie van het programma

Meerdere incidenten, maar geen verwondingen.
Het risico blijft hoog.
Er werden een alarm en een barrière geïnstalleerd.
Er werd een procedure uitgewerkt.
Er moet snel een protocol voor de interventie van de beveiliging en
van de politie worden ingevoerd.
Er werd een bewegwijzering aangebracht.
Er werden voorwerpen verwijderd (van de balie van het onthaal en de
wachtruimte).

Verantwoordelijke persoon
Datum
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Conclusie
Agressie-incidenten in ziekenhuizen worden vaak
gebanaliseerd en verdoezeld. Slachtoffers ervaren
dikwijls gevoelens van schaamte en schuld.
Het is de verantwoordelijkheid van de directie om zowel de objectieve als de subjectieve onveiligheid in
ziekenhuizen aan te pakken en te reduceren.
Deze opdracht kadert in de optimalisering van de
kwaliteit van de zorgverstrekking. Het is natuurlijk
onmogelijk om alle risico’s te elimineren, maar het
implementeren van een efficiënt preventieprogramma
kan bijdragen tot een aanzienlijke vermindering van
de risico’s en bijgevolg ook van het aantal incidenten.
Snelle en efficiënte post-incident procedures zullen de
psychologische schade bij de slachtoffers beperken
alsook de ziekenhuisdirectie sensibiliseren.
Wij hopen dat deze handleiding een nuttig en waardevol instrument zal blijken ter voorkoming van agressie
in uw instelling.

Aanvullende informatie
1. Hoe reageren op agressieve personen?
De vuistregel voor eenieder die met agressief gedrag geconfronteerd wordt,
is zorgen voor de eigen veiligheid en die van anderen (collega’s, bezoekers,
patiënten, …) .
Het is belangrijk om rustig te blijven en afstand te nemen van de situatie. Wees
kordaat maar respectvol, voorkom dat u de agressor bruuskeert. Geef aan dat
u enkel het gedrag van de agressor afkeurt, niet de persoon zelf. Tracht steeds
op een neutrale manier oogcontact te houden.
Enkele concrete tips voor het omgaan met een agressor:
de emotionele geladenheid van de situatie erkennen en deze erkenning
uitspreken (dit geldt vooral in geval van frustratieagressie);
grenzen stellen aan het agressief gedrag (dit geldt vooral voor instrumentele
agressie);
eigen angst onder controle houden;
geen tegenagressie of spiegelgedrag ontwikkelen;
geen machtspositie innemen;
aandacht voor lichaamstaal, zowel bij uzelf als bij de agressor;
altijd een “ontsnappingsweg” laten, zowel fysiek als psychologisch;
indien mogelijk een stop inbouwen en de agressor uitnodigen om na te
denken over de aanleiding van zijn agressief gedrag;
de patiënt uitnodigen zijn verhaal te doen en geleidelijk aan nuanceringen
inbouwen (niet corrigeren: dit zou aangeven dat het gevoel van de patiënt
onterecht is) (dit geldt vooral voor frustratieagressie);
aanrakingen vermijden;
tracht indien mogelijk hulp in te roepen of alarm te slaan.
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Burgerarrest / administratieve aanhouding
Artikel 12 van de Grondwet waarborgt de vrijheid van iedere persoon en bepaalt
dat niemand kan worden aangehouden dan krachtens een met redenen omkleed bevel van de rechter, tenzij er sprake is van betrapping op heterdaad.
Bijgevolg is burgerarrest enkel mogelijk bij betrapping op heterdaad.
Heterdaad: het misdrijf wordt ontdekt terwijl het gepleegd wordt of terstond nadat het gepleegd wordt.
De tussenkomst van een particulier betreft zowel misdaden, als wanbedrijven. Voor overtredingen kan een vasthouding niet.
De particulier kan slechts iemand ”vasthouden”. Hij heeft geen arrestatiebevoegdheid. Het is hem evenmin toegelaten de verdachte naar een
politiekantoor te brengen of voor de procureur des Konings te leiden.
De particulier heeft de plicht deze feiten onverwijld aan te geven bij een
agent van de openbare macht.
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2. Hoe reageren op de aanwezigheid van wapens?

(1)

Gewone gebruiksvoorwerpen zijn op zich geen wapens, maar worden het wel
wanneer ze gebruikt worden om iemand schade te berokkenen of te verwonden. Met dit in het achterhoofd kan er dan ook voor gepleit worden om deze
gebruiksvoorwerpen niet op de afdelingen te laten rondslingeren.
Talrijke wapens zijn verboden (bvb. nunchaku, boksbeugel, stroomstootwapen,
werpsterren, pepperspray, springmessen, …). Het gaat daarom niet noodzakelijk over vuurwapens. Op alle wapens zijn de onderstaande instructies van
toepassing.
Vuurwapens worden terecht als zeer gevaarlijk beschouwd:
De dader kan van op een afstand zijn slachtoffer zeer zwaar of dodelijk
verwonden;
De trekker kan per ongeluk aangeraakt worden en het wapen laten
afgaan;
Een vuurwapen is gemakkelijk te hanteren, iedereen vindt er uitleg over
in de bibliotheek, in tijdschriften, op het internet.
De patiënt is bewusteloos en er wordt een wapen op het lichaam gevonden.
Waarschuw onmiddellijk de lokale politie en informeer deze dat er een
wapen aanwezig is. Volg de aanwijzingen van de politieagenten op.
Vermijd het wapen te hanteren en ga ervan uit dat dit geladen is.
Indien u deze toch moet hanteren, houd de loop van het wapen dan in een
veilige richting. De beste richting is schuin naar de grond, ver van u af.
Houd je vinger altijd weg van de trekker. Sommige wapens reageren zeer
gevoelig, zelfs bij de minste druk op de trekker. Neem daarom het wapen
bij de kolf vast.
Probeer zelf nooit om de munitie uit het wapen te halen. Dit is zeer
gevaarlijk en geeft hoe dan ook een vals gevoel van veiligheid want bij
een pistool kan er toch nog een kogel in de kamer blijven zitten na het
verwijderen van de lader indien het wapen opgespannen is geweest.
Laat een wapen nooit onbeheerd achter.
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Art. 135 Strafwetboek: Onder het woord wapens worden begrepen alle toestellen, werktuigen, gereedschappen of andere snijdende, stekende of
kneuzende voorwerpen die men heeft ter hand genomen om te doden, te wonden of te slaan, zelfs indien men geen gebruik ervan gemaakt heeft.

De patiënt of de bezoeker is bij bewustzijn en je ziet dat hij of zij een wapen op zak
heeft.
Waarschuw onmiddellijk de lokale politie en breng deze op de hoogte
van de situatie en de identiteit van de personen, indien mogelijk. Volg de
aanwijzingen van de politieagenten op.
De patiënt of bezoeker is bij bewustzijn, heeft een wapen op zak en dreigt het te
gebruiken.
De gouden regel bij een bedreiging met een wapen is: als je de kans ziet om
ongedeerd weg te komen, loop dan weg en verwittig de politie of laat de politie
verwittigen.
Indien de agressor u niet laat gaan (gijzeling), houd dan de KOOP-regel in
gedachten:
Kalm blijven.
Opvolgen van de bevelen van de agressor.
Observeren van de agressor: persoonsbeschrijving, kledij, …
Politiediensten verwittigen of laten verwittigen.
Biedt geen weerstand.
Daag de agressor niet uit.
Maak geen onverwachte of snelle bewegingen.
Zoek dekking als er geschoten wordt of ga gewoon liggen.
Het ziekenhuis heeft het recht om te eisen dat patiënten hun wapens afgeven.
Bij het betreden van het ziekenhuis gaat de patiënt immers een stilzwijgende
contractuele verbintenis met het ziekenhuis aan. Hierdoor krijgt hij de beste
zorg, maar verplicht zich ook om zich te houden aan de regels die gelden binnen het ziekenhuis. Eén van die regels is dat wapens niet toegelaten zijn en dat
indien de patiënt in het bezit is van een wapen, hij dat wapen moet afgeven.
Als hij dat niet uit eigen beweging en vrijwillig doet, wordt de politie gewaarschuwd.
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3. Is het gerechtvaardigd om tussen te komen bij een geval v
De strafwet voorziet in een aantal rechtvaardigingsgronden die gelden
ten aanzien van alle burgers, dus niet enkel zorgverstrekkers.

A. Wettige verdediging
Artikel 416 van het Strafwetboek bepaalt dat er geen sprake is van misdaad,
noch wanbedrijf, wanneer de doodslag, de verwondingen en de slagen geboden zijn door de ogenblikkelijke noodzaak van de wettige verdediging
van zichzelf of van een ander.
Voorwaarden in verband met de aanvalsdaad:
de aanval moet onrechtmatig zijn;
de aanval moet nakend of onafwendbaar zijn;
het moet gaan om een aanslag tegen personen (de eigen persoon of
een andere persoon). Voor aanslagen tegen goederen kan men het
recht op wettige zelfverdediging niet inroepen.
Voorwaarden in verband met de afweringsdaad:
de aanval kan niet op een andere wijze worden afgeweerd, bvb. door
het inroepen van de hulp van de lokale politie;
de afweringsdaad staat in verhouding tot de aanvalsdaad;
de afweringsdaad moet gepleegd worden voor of tijdens de aanval,
niet erna. Eens de aanval voorbij, dan is wettige verdediging uitgesloten en kan er slechts sprake zijn van wraak;
het moet gaan om doodslag of slagen en verwondingen.

B. Noodtoestand
Er is sprake van noodtoestand wanneer de strafwet wordt overtreden ter
vrijwaring van een rechtsgoed dat superieur is aan de door de overtreden
strafbepaling beschermde waarde, bvb. een snelheidsovertreding gepleegd
door de bestuurder van een ziekenwagen die een patiënt bij hoogdringendheid naar het ziekenhuis moet vervoeren.
Toepassingsvoorwaarden:
Het beschermde rechtsgoed moet van “hogere” of minstens gelijke
waarde zijn als het geschonden rechtsgoed.
Bvb. de automobilist die een verboden verkeersmanoeuvre uitvoert
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van agressie?
om een verkeersongeval te vermijden en hierbij de wegcode overtreedt, wordt vrijgesproken op grond van noodtoestand.
De vrijwaring van het beschermde rechtsgoed moet onmiddellijk
noodzakelijk zijn.
Bvb. een geneesheer die zijn wagen fout parkeert om tijdig bij een
patiënt te zijn zal deze overtreding enkel kunnen rechtvaardigen als
dit in de gegeven omstandigheden werkelijk noodzakelijk was.

C. Wettelijk voorschrift
Artikel 70 van het Strafwetboek bepaalt dat, behoudens wat de misdrijven betreft, zoals bepaald in boek II, titel Ibis, er geen sprake van misdrijf
is wanneer het feit door de wet voorgeschreven en door de overheid
bevolen is. Zo pleegt een chirurg die een heelkundige ingreep verricht
strikt genomen een inbreuk op art. 398 Sw. Hij brengt immers opzettelijke
slagen en verwondingen toe aan zijn patiënt. Er wordt echter aangenomen dat de geneesheer hiertoe gerechtvaardigd is door een wettelijk
voorschrift, met name door de Wet Uitoefening Geneeskunde. De patiënt
moet wel instemmen met de ingreep die bovendien een preventief of
curatief doel moet hebben.

D. Hoger bevel
Wie in uitvoering van een rechtmatig bevel van de overheid een misdrijf
pleegt, is gerechtvaardigd op grond van het hoger bevel.

ART. 422bis SW.: VERPLICHTING HULP TE BIEDEN AAN EEN
PERSOON IN NOOD
Artikel 422bis van het Strafwetboek voorziet een straf voor “hij die
verzuimt hulp te verlenen of te verschaffen aan iemand die in groot
gevaar verkeert, hetzij hij zelf diens toestand heeft vastgesteld,
hetzij die toestand hem is beschreven door degenen die zijn hulp
inroepen”.
In bepaalde omstandigheden kan het niet verlenen van hulp worden
gerechtvaardigd bijvoorbeeld indien de hulpverlening voor zichzelf
of voor anderen ernstig gevaar teweegbrengt.
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4. Het medisch beroepsgeheim en de
aangifte van misdrijven
Het medisch beroepsgeheim stelt dat het voor de geneesheer verboden is geheimen,
waarvan hij uit hoofde van zijn beroep kennis draagt, bekend te maken, buiten de gevallen voorzien door de wet.
Naast de artsen, zijn ook allen die aan de medische activiteit deelnemen, gevat door
hetzelfde beroepsgeheim: verplegend personeel, vroedvrouwen, ambulanciers, …(1)
Het medische beroepsgeheim heeft ernstige gevolgen voor de communicatie tussen
de veiligheidsverantwoordelijke en het medisch personeel in ziekenhuizen enerzijds en
voor het aangiftebeleid bij de politiediensten omtrent misdrijven begaan door patiënten
anderzijds.

5. Politioneel optreden bij agressie
De politie kan optreden indien de betrokkene zich schuldig maakt aan een misdrijf.
Hiertoe worden in eerste instantie de slagen en verwondingen gerekend, ongeacht het
al dan niet intentioneel karakter, maar ook mondelinge (voor zover imperatief of voorwaardelijk geformuleerd) en schriftelijke bedreigingen vallen hieronder.

6. Strafrechtelijke procedure en burgerlijke
partijstelling
Strafrechtelijke procedure
Wanneer de politie gevraagd wordt om bij een bepaalde situatie te interveniëren, wordt
automatisch een proces-verbaal opgesteld. Dit is louter een weergave van het gebeuren. Juridisch gezien is het niet noodzakelijk dat de volledige identificatiegegevens van
het personeelslid worden vermeld. Het is aan het parket om te beslissen of de geweldpleger al dan niet zal worden vervolgd.

Noot
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Burgerlijke partijstelling
Door het personeelslid
Hier stelt de persoon die schade geleden heeft, zich burgerlijke partij en eist hij/zij
een schadevergoeding voor de persoonlijk geleden schade. Dit kan juridisch gezien
enkel gebeuren door het personeelslid zelf. Hierbij is het onontbeerlijk dat de volledige identificatiegegevens van het personeelslid worden vermeld. Het is belangrijk dat het slachtoffer duidelijk in het proces-verbaal laat opnemen dat hij/zij zich
burgerlijke partij stelt en wenst vergoed te worden voor de opgelopen schade. Het
slachtoffer dient zich bij de rechtbank aan te melden als benadeelde. Wanneer de
zaak voorkomt, wordt het slachtoffer hiervan in kennis gesteld. De eis tot burgerlijke partijstelling moet op de rechtbank bevestigd worden. Het slachtoffer dient dus
daadwerkelijk aanwezig te zijn op de zitting of vertegenwoordigd te worden door
een advocaat. Men kan zich ook rechtstreeks burgerlijke partij stellen bij de onderzoeksrechter, doch hierbij wordt, om een roekeloos en tergend proces te vermijden,
een borgsom gevraagd. Deze wordt terugbetaald wanneer het dossier ontvankelijk
verklaard wordt.
Inmiddels wordt vaak aanvaard dat bij een strafrechtelijke procedure personeelsleden van het ziekenhuis, wanneer zij hierom verzoeken, hun woonstkeuze kunnen
vastleggen op het adres van het ziekenhuis.

Door het ziekenhuis
Als een agressor fysieke schade toebrengt aan een personeelslid, kan dit op zijn
beurt leiden tot schade voor de organisatie (bvb. verlies aan arbeidspotentieel of
verplicht doorbetalen van vergoedingen). Dit betekent dat het ziekenhuis zelf zich
namens het betrokken personeelslid eveneens burgerlijke partij kan stellen tegen
de agressor.
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