
SAFEWARDS

Veiligheid op de afdeling, met respect voor 
elkaar
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WAAROM?
• Een gevoel van veiligheid en respect: essentieel 

• Safewards: laat ons hierover nadenken 

• Doel? Veiligheid op de afdeling verhogen

• Dus: leidraad voor hulpverleners EN patiënten 
• Kan ons helpen in moeilijke situaties of deze moeilijke situaties 

vermijden

•  samen meer veiligheid op de afdeling brengen
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CASUS 
Een patiënt, J., krijgt slecht nieuws te horen, zijn vriendin, die buiten de
afdeling verblijft, zet een punt achter hun relatie. J. is helemaal zijn kluts
kwijt en voelt heel veel emotionele en fysieke spanning opkomen. Op de
afdeling heeft hij weinig contact met de medebewoners en hulpverleners
en in de gemeenschappelijke ruimtes is het druk. Hij verliest de controle
en geeft een medebewoner een klap, waardoor er veel heisa ontstaat.
Hulpverleners grijpen in door hem apart te nemen, hij blijft zeer hevig dus
ze geven hem kalmerende medicatie en nemen zijn vrijheden af. Hierdoor
wordt hij enkel onrustiger, zijn emotioneel welzijn komt in het gedrang.
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 Hoe kunnen we hiermee omgaan? 
 Safewards laat toe om op meerdere aspecten binnen dit verhaal in te werken.



WAT? 
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Om te beginnen: een aantal belangrijke concepten

• Conflict en escalatie: gedrag dat veiligheid van 
patiënt of anderen kan bedreigen en crisisgedrag 
van patiënten

• Bv: zelfbeschadiging, overtreden van regels… 

Hoe komt conflict tot uiting in de casus? 
• Agressie tussen patiënt J en een andere 

bewoner



WAT? 
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Om te beginnen: een aantal belangrijke concepten

• Dwang: gedrag, gesteld door hulpverleners, om 
ervoor te zorgen dat situaties niet uit te hand 
lopen of om schade te beperken

• Bv: noodmedicatie, extra observaties…

Hoe komt dit tot uiting in de casus?
• Minder vrijheden, meer medicatie



WAT? 
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Dwang en escalatie

 Beide gaan elkaar versterken

 Bijvoorbeeld: de casus

Conflict: Agressie

Dwang: Minder 
vrijheden en 

meer medicatie

 Safewards: wil “zo weinig mogelijk” van beide



TRIGGERS
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Inzetten op verschillende domeinen binnen de afdeling 
hier kunnen triggers zich voordoen

Triggers= dit zijn situaties/plekken binnen de afdeling waar er 
dingen kunnen misgaan  conflict, agressie, dwang als gevolg

Belangrijke functie van hulpverleners: opmerken van deze 
triggers en ermee aan de slag gaan



TRIGGERS – MOGELIJKE AANPAK 
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Domeinen

Patiëntengroep

Personeel

Beleidskader

Fysieke omgeving

Leven buiten de institutie

De specifieke karakteristieken 
van elke patiënt



TRIGGERS – MOGELIJKE AANPAK 
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Domeinen Mogelijke triggers

Patiëntengroep Patiënten dicht bij elkaar, drukte, stress 

Personeel Uitvoeren van macht of invloed naar 
patiënten toe

Beleidskader Hopeloosheid en frustratie bij hulpverleners 
omdat ze patiënten dingen moeten 
ontzeggen

Fysieke omgeving Eenzaamheid en afzondering, vuile of 
afgesloten ruimtes

Leven buiten de institutie Ruzie met familielid, slecht nieuws

De specifieke karakteristieken 
van elke patiënt

Ziekte, vrijheid wordt afgenomen



TRIGGERS – MOGELIJKE AANPAK 
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Domeinen Mogelijke triggers Mogelijke aanpak

Patiëntengroep Patiënten dicht bij elkaar, drukte, stress Aanwezigheid in de groep, aandacht 
voor signalen van stress… 

Personeel Uitvoeren van macht of invloed naar 
patiënten toe

Emoties onder controle houden, 
stoom aflaten bij collega’s…

Beleidskader Hopeloosheid en frustratie bij hulpverleners 
omdat ze patiënten dingen moeten 
ontzeggen

Respect voor rechten van patiënten, 
uitingen van hoop…

Fysieke omgeving Eenzaamheid en afzondering, vuile of 
afgesloten ruimtes

Keuzevrijheid bij patiënten om 
ruimtes in te kleden, schoon houden 
van ruimtes…

Leven buiten de institutie Ruzie met familielid, slecht nieuws Kennis over netwerk patiënt, 
ondersteuning…

De specifieke karakteristieken 
van elke patiënt

Ziekte, vrijheid wordt afgenomen Bieden van geruststelling, oplossing 
voor ongemak bij patiënt…



TRIGGERS – MOGELIJKE AANPAK 
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Terug naar de casus:
• Wat zijn domeinen waarop het fout ging?

• De patiëntengroep
• Leven buiten de institutie

• Wat zijn triggers geweest?
• Drukte
• Slecht nieuws
• Voelde zich slecht

• Welke oplossingen waren mogelijk?
• Aandacht voor mogelijke signalen
• Ondersteuning na slecht nieuws
• …



TRIGGERS – MOGELIJKE AANPAK
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Zelf nog ideeën om patiënten tegemoet te komen? Wat kunnen 
nog triggers zijn?



INTERVENTIES 
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Om tegemoet te komen aan vorige domeinen en triggers: 
dagdagelijkse interventies binnen het leven op de afdeling

Waarom? 

• Triggers verminderen 

• Gevolg: minder conflicten

• Gevolg: minder dwang

Resultaat: meer vrijheid en inspraak, positief contact 
tussen hulpverlener en patiënten 



INTERVENTIES 
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OVERZICHT VAN DE INTERVENTIES

1. Wederzijdse verwachtingen

2. Bemoedigende woorden

3. Kalmeren

4. Positieve woorden

5. Ken elkaar

6. CALM-BOX

7. Geruststelling

8. Berichten van ontslag

9. Wederzijdse hulp-bijeenkomsten

10.Beperking van slecht nieuws



INTERVENTIES
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Wederzijdse verwachtingen

Een afdeling is een kleine gemeenschap: wat verwachten 
patiënten en hulpverleners van elkaar? 

• Deze verwachtingen worden samen ontwikkeld en 
gepresenteerd in de vorm van een poster op de afdelingen

• Hierdoor: tussen patiënten en hulpverleners het gevoel van 
steun, hulp en waardering doen toenemen



INTERVENTIES
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Bemoedigende woorden 

Soms raken patiënten, om uiteenlopende redenen, overstuur 
aan de hand van bemoedigende woorden manieren te vinden om 
samen sterk te staan

• Dit kan bv. aan de hand van een poster van de dag, of 
ansichtkaarten met bepaalde tips.

• Deze bemoedigende woorden komen in de vorm van respectvol 
communiceren, beleefdheid, jezelf als rolmodel gedragen…



INTERVENTIES
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Kalmeren

Wanneer patiënten overstuur raken, kunnen wij hun tot rust 
brengen:

• Dit leidt tot het onder controle houden van een crisis

• Door het trainen van hulpverleners in het tot rust brengen van 
patiënten 

• Door het opmaken van signaleringsplannen 

• Tijdens rustige periodes bepaalde crisissen bespreken 
kijken hoe we dit het best kunnen aanpakken



INTERVENTIES
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Positieve woorden

Bespreken van goede eigenschappen van patiënten, en bij moeilijk 
gedrag op zoek gaan naar een psychologische verklaring 

• Gevolg: positievere waardering en minder kans op conflicten



INTERVENTIES

19

Ken elkaar

Hulpverleners en patiënt kunnen wat informatie geven over hun 
achtergrond, waardoor hulpverlener en patiënt makkelijker met 
elkaar in gesprek kunnen treden, op basis van bv. gedeelde 
interesses

Gevolg: betere therapeutische relatie, meer openheid tussen 
patiënt en hulpverlener 

• Dit kan bv. door een poster of een brochure te maken met 
informatie over jezelf als hulpverlener

• Let op: denk goed na over hoeveel en wat je over je eigen leven 
kenbaar maakt



INTERVENTIES
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CALM-BOX

Sommige momenten: onrust bij patiënten 

Dus: een doos vol geruststellende materialen, deze kunnen 
gebruikt worden bij momenten van onrust

• Dit kan zowel individueel als in groep 



INTERVENTIES
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Geruststelling

Soms reageren patiënten met veel woede en angst  conflict, 
andere patiënten kunnen belast worden

Na incident: uitleg geven, zichtbaar zijn op de afdeling, reacties 
herkennen en opvangen

Gevolg: deze intense gevoelens verminderen, laten patiënten 
beter met negatieve gevoelens omgaan  steun en veiligheid 



INTERVENTIES
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Berichten van ontslag

Soms voelen patiënten zich droevig, moedeloos… omdat het leven 
op de afdeling weinig uitzicht biedt

• Op een afsluitende vergadering geven patiënten feedback 
‘gasten’boek: hier staan boodschappen over dingen die goed 
gingen, wat ze waardeerden, iets over hulpverleners

Gevolg: meer hoop en inzicht in waarom een psychiatrische 
opname kan helpen  zorgt voor inspiratie 



INTERVENTIES 
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Wederzijdse hulp-bijeenkomsten 

Afdeling is kleine sociale gemeenschap: steun en hulp tussen 
patiënten is belangrijk

Dus: vrijwillige deelname aan bijeenkomsten: hoe kan iedereen 
elkaar helpen?

Leidt tot toename vertrouwen, zinvolle rol en minder agressie 



INTERVENTIES 
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Beperking van slecht nieuws 

Soms krijgt een patiënt slecht nieuws, dit kunnen heel 
uiteenlopende zaken zijn 

• Bv. ontslag uit afdeling geweigerd, dood familielid

Wanneer dit van binnenuit komt: belangrijk om dit zo veel 
mogelijk te beperken want dit kan voor ernstige belasting en zelfs 
herval zorgen

Bij slecht nieuws (van binnen de afdeling of extern): alert zijn en 
ondersteuning bieden, ga in gesprek, toon begrip en check of 
patiënt alles begrepen heeft om misverstanden te voorkomen



INTERVENTIES – CASUS 

25

Welke interventies konden toegepast worden in de casus?

• Bemoedigende woorden

• Kalmeren

• Geruststelling

• CALM-BOX

• Beperking van slecht nieuws

• …



POSITIEVE REACTIES OP SAFEWARDS
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Safewards heeft al heel wat positieve reacties gekregen, zowel van hulpverleners als van patiënten.


