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Interview door Sarah Vankersschaever met Dr. Tina Vandecasteele, Prof. dr. Sofie 
Verhaeghe en Prof. Dr. Kurt Audenaert 

 

Bijna 9 op de 10 verpleegkundigen geven 
aan al verbale of fysieke agressie te hebben 
ervaren. Maar agressief gedrag zegt evenveel 
over de verpleegkundige als over de patiënt. 
‘De samenleving wordt harder en de mensen 
agressiever, dat is te simpel als conclusie.’ 

Waarom zorg zo vaak op 
agressie botst 

 
Hoe kom je tot minder agressie?Lees verder onderaan 

 

GENT De agressie die verpleegkundigen ervaren in een ziekenhuis of tijdens 
huisbezoeken, zowel door patiënten als hun familieleden, is niet min. In een 
intensieve bevraging van 769 verpleegkundigen in 24 Vlaamse zieken-
huisafdelingen en twee thuiszorgdepartementen zegt bijna 90 procent 
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verbale of fysieke agressie te hebben ervaren. Bij thuisverpleegkundigen is 
dat 78 procent. Veertig procent onder hen spreekt zelfs van bedreigingen, 
toont het onderzoek van Tina Vandecasteele (Universitair Centrum voor 
Verpleegkunde en Vroedkunde, UGent, en Vives Hogeschool Roeselare). 

Verpleegkundigen zijn kwetsbaar omdat ze vaak lang contact hebben met 
patiënten en hun familie in stressvolle situaties. Daardoor is er meer 
aanleiding tot conflict. De nieuwe cijfers over agressie lijken dat te 
bevestigen. Toch is slachtofferschap niet de conclusie die Vandecasteele 
eruit trekt. Ze bevroeg namelijk ook de patiënten zelf, om te horen waarom 
die zich soms agressief gedragen tegenover iemand die hulp biedt. 

‘Wat we automatisch bij cijfers over agressie doen, is ons verbazen over 
de hoogte ervan’, zegt Vandecasteele. ‘Met als conclusie: de samenleving 
wordt harder en de mensen agressiever. Maar het is complexer dan dat.’ 
Haar verklaring voor agressie binnen de zorgsector is zowel voor 
verpleegkundigen als patiënten an inconvenient truth. Drie klachten en 
verklaringen op een rij. 

1. Papierwinkel 

‘Hoe kunnen we de procedure om de zorg te organiseren en het gericht zijn op wat 
voor de patiënt telt met elkaar verbinden? Daar zou de zorgsector over moeten 
nadenken’ TINA VANDECASTEELE Onderzoekster 

‘Ze komen ’s morgens met pillen en ze zetten die daar. Mijn buurman had 
heel de nacht slecht geslapen door de pijn. Hij vertelt dat aan die 
verpleegkundige en ze reageert daar niet op. Mijn buurman schiet uit zijn 
krammen. Maar ze zei dat ze hem nu niet kon helpen, ze kwam gewoon de 
pillen brengen.’ (Patiënt, anoniem) 

‘Uit onderzoek blijkt dat verpleegkundigen veertig procent van hun tijd 
aan administratie besteden’, zegt professor Sofie Verhaeghe, die het 
onderzoek begeleidde. ‘Als je zoveel tijd in administratieve taken moet 
stoppen, lijkt die papierwinkel ook erg belangrijk te zijn. Taken afvinken en 
procedures volgen spelen in de zorgsector een belangrijke rol bij de 
kwaliteitscontrole en financiering. Maar dat botst met waar het echt over 
gaat: mensen verzorgen.’ 
‘Als patiënten dreigen met hun onvrede naar de leidinggevende te stappen, gaan 
verpleegkundigen zich nog strikter aan procedures houden’ SOFIE VERHAEGHE 

Begeleidster onderzoek 

Zo ontstaat dus conflict. ‘Ziekenhuisafdelingen hebben bijvoorbeeld een 
ochtendshift,’ zegt Tina Vandecasteele, ‘waarbij alle patiënten gewassen en 
klaargemaakt moeten worden. Om die shift zo efficiënt mogelijk te laten 
verlopen, werken verpleegkundigen het liefst volgens een vooropgestelde 
planning. Onderbrekingen, bijvoorbeeld door patiënten die bellen, 
verstoren dat. Maar wie op de assistentiebel drukt, heeft een nood en kan 
niet wachten.’ 



Gevolg: een patiënt wordt ongeduldig en kwaad, want een dringende 
vraag om hulp heeft toch voorrang? ‘De zorgsector zou hierover moeten 
nadenken’, vindt Vandecasteele. ‘Hoe kunnen we beide met elkaar 
verbinden? De procedure en de papieren om zorg te organiseren, en – 
belangrijker – gericht zijn op wat voor de patiënt telt.’ 

2. Beïnvloeding 

‘Soms beïnvloeden we elkaar wel. Als de ene iemand een lastigaard 
vindt, dan vindt de volgende collega die binnengaat dat ook.’ 
(Verpleegkundige, anoniem) 

‘In een team wordt vaak gesproken over de “moeilijke patiënten”’, zegt 
Sofie Verhaeghe. ‘Dat maakt het lastig voor een verpleegkundige om 
onbevooroordeeld een kamer binnen te gaan. Collega’s versterken elkaar 
met anekdotes en al snel wordt het een selffulfilling prophecy.’ 

Die afdelingscultuur moeten verpleegkundigen durven te doorbreken, 
zegt Tina Vandecasteele. ‘Omdat ze afstand creëert tussen verpleegkundigen 
en patiënten. En dan komt een onvertogen woord veel agressiever over, 
terwijl dat binnen een goede relatie helemaal niet zo hoeft te zijn.’ 

Het is meteen de kern van Vandecasteeles boodschap: cijfers over 
agressie zeggen weinig, omdat ze niet vertellen waarom iemand iets als 
agressief ervaart en hoe de agressie is ontstaan. ‘Agressie is geen exacte 
wetenschap.’ 

3. Dreigementen 

‘Op onze afdeling noemen we nooit onze naam in het bijzijn van de 
patiënten. Waarom? Waarschijnlijk omdat we bang zijn dat we zouden 
worden aangesproken als iets verkeerd gaat.’ (Verpleegkundige, anoniem) 

Patiënten spelen uiteraard zelf ook een rol. Tot veertig procent van de 
verpleegkundigen in het onderzoek gaven aan dat patiënten hen al hebben 
bedreigd. Verhaeghe: ‘Vaak dreigen patiënten met hun onvrede naar de 
leidinggevende te stappen, of naar de ombudsdienst. Het gevolg is dat 
verpleegkundigen soms bewust hun naamkaartjes niet opspelden en zich 
nog strikter aan procedures en administratieve taken houden, omdat die het 
bewijs zijn dat ze alles correct deden. Dat maakt de zorg onpersoonlijker.’ 

Het mag dan de taak van verpleegkundigen zijn om het hoofd koel te 
houden, het is evengoed de verantwoordelijkheid van de patiënt om 
respectvol te communiceren. ‘Ook al weten we dat het in kwetsbare situaties 
zoals ziekte of zwakte moeilijker is op een goede manier te communiceren’, 
zegt Vandecasteele. 

‘Mensen die afhankelijk zijn van hulpverleners, gebruiken agressie vaak 
op een functionele manier’, voegt de orthopedagoog Carl Adams eraan toe. 
Hij schreef het handboek Zelfverdediging voor de zorgsector. ‘Ze hebben 
iets nodig en dwingen het af door hun stem te verheffen, te intimideren of 
op tafel te slaan. Evengoed kan het uit frustratie zijn. Meestal delen mensen 



die erg dicht bij een persoon staan, het hardst in de klappen. En als 
hulpverlener kom je erg dicht.’ 

Hoe kom je tot minder agressie? 

• ‘Veel agressie ontstaat uit onwetendheid of door een misverstand’, zegt 
psychiater Kurt Audenaert (UZ Gent). ‘Daarom: geef uitleg. Een 
verpleegkundige die ’s ochtends de pillen brengt en geen tijd heeft om te 
luisteren naar een klacht, kan wrevel bij de patiënt voorkomen door bij 
het binnenkomen te zeggen dat ze snel even de pillenronde doet, maar 
straks zeker de tijd zal nemen om te luisteren.’ 
• Agressie is een ongepaste manier om een boodschap over te brengen. 
‘Reageer daarom niet op de inhoud, maar op de vorm’, zegt Audenaert. 
‘Als iemand kwaad is omdat zijn kamergenoot al een uur pijn heeft en 
niemand is komen opdagen, begin je jezelf beter niet te verdedigen. Het 
beste is om te spiegelen: “Ik begrijp dat je kwaad bent uit bezorgdheid 
en ik vind het knap hoe je voor je kamergenoot zorgt”. Zo geef je 
erkenning. Dat breekt het ijs meestal, waarna je een normaal gesprek 
kunt voeren.’ 
• Agressie- en communicatietraining is volgens Audenaert zinvol. 
‘Zolang het niet alleen over communicatietechnieken gaat. Je moet ook 
inzicht krijgen in hoe je zelf communiceert? Wil je het in een gesprek 
voor het zeggen hebben? Verwacht je van een patiënt altijd 
dankbaarheid? Hoe meer evenwicht tussen gesprekspartners, hoe 
minder agressie.’ 

 


