
Omgaan met 
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Door Rina van der Meulen



WELKOM



Onbegrepen en grensoverschrijdend gedrag -
Agressie 

Filmpje

https://www.youtube.com/watch?v=Wqqkc-yMVYg


Wat is Onbegrepen en Grensoverschrijdend 
gedrag / Agressie?

‘AGRESSIEF GEDRAG IS GEDRAG
DAT EEN ANDER FYSIEK 

OF EMOTIONEEL 
KAN BESCHADIGEN.’



Wat is de functie van agressie?

1. Je verweren tegen een 
bedreiging.

2. Iets voor elkaar willen 
krijgen. 

Wat is de boodschap achter de boodschap?



De biologie van Agressie:

Vechten - Vluchten      - Bevriezen



Drie soorten Agressie:

1. Frustratie agressie
2. Persoonsgerichte agressie
3. Impulsieve agressie



Omgaan met 
Frustratie Agressie:

‘Begrip’

De angel eruit halen door 

1. Begrip (luisteren-samenvatten-doorvragen)
2. Zo nodig begrenzen
3. Samen tot een oplossing komen



Omgaan met     
Persoonsgerichte Agressie:

‘Begrenzen’

Eerst de vorm dan de inhoud

1. Benoem het gedrag (ik-boodschap)
2. Benoem het gewenste gedrag
3. Geef keuze: A - of B + 

Ho Stop!



Omgaan met 
Impulsieve Agressie:

‘Regie nemen’

Zorg voor veiligheid en regie

1. Let op eigen veiligheid
2. Blijf vriendelijk: wat kan wel en wat niet
3. Wees duidelijk over de consequenties



Wat te doen als je 
secundair reageert?     

Observeer wat er gebeurt 

1. 1 x is toeval
2. 2 x is opvallend
3. 3 x is een patroon

Actie!



Dementie en onbegrepen gedrag (‘agressie’)



De principes van Anneke van der Plaats:

1. Er is een indeling van de hersenen 
naar vier lagen

2.   De dementerende is afhankelijk 
van zijn omgeving

3.   Bij dementerenden is het doseren 
van prikkels belangrijk

4.   Het is ongunstig om een dementerende 
te laten falen



Drie strategieën  contact te maken en ondersteunen:

Strategie 1. Contact maken: kalm, zacht en voorspelbaar
Strategie 2. Het doseren van het prikkel aanbod
Strategie 3. Verleiden en belevingsgericht afleiden



Bedankt voor het luisteren!

Zijn er vragen?



Frustratie agressie  Begrip 
1. Begrip (luisteren-samenvatten-doorvragen)
2. Zo nodig begrenzen
3. Samen tot een oplossing komen

Persoonsgerichte agressie  Begrenzen
1. Benoem het gedrag (ik-boodschap)
2. Benoem het gewenste gedrag
3. Geef keuze: A - of B +

Oefenen: hoe ga je om met agressie?



Kijk voor meer informatie op:

www.agressie-in-de-zorg.com

Succes!

Rina van der Meulen 

http://www.agressie-in-de-zorg.com/

