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GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG IN 

ZORGRELATIES: 
 

Wat is het voor verpleegkundigen? 
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KORTE TOELICHTING ONDERZOEK 

• Wat maakt dat gedrag van de patiënt als grensoverschrijdend 

wordt ervaren?  

• Welke processen of mechanismen beïnvloeden de subjectieve 

ernstbeleving van GOG? 

 

• Indicatieve kwantitatieve bevraging 

• Kwalitatief onderzoek – Grounded theory 

• Purposive sample 

• Interviews met 18 verpleegkundigen 

• Analyse: constante comparatieve methode 

• Onderzoekerstriangulatie, audit trail, datasaturatie, 

reflexivity… 
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KORTE TOELICHTING ONDERZOEK 
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Afdelingen 

- Neurologie-Neurochirurgie 

- Neurologische en 

locomotorische revalidatie 

- Oncologie 

- Geriatrie 

- Cardiologie-Pneumologie 

- Heelkunde 
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RESULTATEN – KWANTITATIEVE REGISTRATIE 

 Indicatie frequentie en vorm GOG (steekkaart-methodiek) 

4 

‘niet erg’   

 

= 20 

• Verpleegkundige aanspreken met ‘dingske’ 

• Verschillende keren arm van VPK stevig vastnemen 

 

‘matig erg’ 

• Pt. wil I.M.-inspuiting van arts omdat wij er niet toe capabel 

zijn 

• Pt. belt om meer suikerklontjes en is kwaad dat we dat niet 

weten 

 

‘erg’ 

  

 

= 56 

• Pt. slaapt tijdens familiebezoek. Familie verwijt ons dat we 

iets gegeven hebben. 

• Pt. knijpt VPK in de bil wanneer ze wil helpen. 

‘heel erg’ • Schoppen, bijten, knijpen van VPK bij verzorging. 

• Pt. hoest in gezicht VPK zonder hand voor mond te houden. 
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Fase I: Incident 

dat aanleiding 

kan geven tot een 

ervaring van GOG 

Fase II: 

Betekenis-

verlening bij 

incident 

Fase III: Incident 

al dan niet als 

GOG ervaren  

RESULTATEN – KWALITATIEF ONDERZOEK 
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Fase I: Incident 

dat aanleiding 

kan geven tot een 

ervaring van GOG 

Fase II: 

Betekenis-

verlening bij 

incident 

Fase III: Incident 

al dan niet als 

GOG ervaren  

RESULTATEN 

Bepalende factoren 

Die ervoor zorgen dat op een bepaald 

moment en in een bepaalde situatie een 

grens overschreden wordt waardoor 

bepaald gedrag als ‘grensoverschrijdend’ 

gepercipieerd wordt.  
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Bepalende factoren 
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Fase I: Incident 

dat aanleiding 

kan geven tot een 

ervaring van GOG 

Fase II: 

Betekenis-

verlening bij 

incident 

Fase III: Incident 

al dan niet als 

GOG ervaren  

RESULTATEN 

Rechtstreeks regulerende factoren  

Onrechtstreeks regulerende factoren  

Die de ervaring en ernstbeleving 

van gepercipieerde GOG kunnen 

versterken of milderen.  7 
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RESULTATEN – BEPALENDE FACTOREN 

Factoren die ervoor zorgen dat op een bepaald moment en in 

een bepaalde situatie een grens overschreden wordt waardoor 

bepaald gedrag als ‘grensoverschrijdend’ gepercipieerd wordt.  

 

Verschillende dimensies: mate van… 

 Ervaren controle op de zorgsituatie 

 Conformeren patiënt aan organisatie- en afdelingsregels  

 Dankbaarheid en erkenning 

 Diskwalificatie van de eigen persoon 
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RESULTATEN – BEPALENDE FACTOREN 

 

 

 

Verschillende dimensies: mate van… 

 Ervaren controle op de zorgsituatie 

 Conformeren patiënt aan organisatie- en afdelingsregels  

 Goede verpleegkundige zijn – goede zorg verstrekken 

 Beperkte tijd en grote werkdruk – controle houden op 
organisatie 

 Verwachten complementaire en conformerende houding – 
moeilijk en onvoorspelbaar gedrag verstoort 
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RESULTATEN – BEPALENDE FACTOREN 

 

 

 

Verschillende dimensies: mate van… 

 Dankbaarheid en erkenning 

 Diskwalificatie van de eigen persoon 

 Impliciete en expliciete erkenning en bevestiging 

 Persoonlijke en professionele rol 

 Zorg dragen – eigenwaarde en zelfvertrouwen  

 Distantiëren van de patiënt 

 Taakgerichte structuur 

 

 

11 



AVONDSYMPOSIUM ‘ZORG ZONDER GRENZEN’ – 28.04.16 

RESULTATEN – BEPALENDE FACTOREN 

 

 

Verschillende dimensies: mate van… 
 Dankbaarheid en erkenning 
 Diskwalificatie van de eigen persoon 

“We hebben praktisch elke avond te maken met verbale 
agressie. Op de manier van: “Het is toch jullie werk”, of 
zoiets. Ik kan nu niet zeggen dat dit agressie is, maar dat 
rààkt u als ze dat zeggen. Ik geef dan altijd het voorbeeld 

van die ‘dank u’: als ik naar de bakker ga, dan betaal ik mijn 
brood, maar ik zeg toch nog ‘merci’ als ik voort ga. Ik 

bedoel, ‘bedankt’ dat kost geen geld om dat te zeggen en 
dat doet deugd aan de mensen, als ze dat zeggen   … en het 
is dan nog dikwijls van de patiënten (hoe zou ik het zeggen), 
van zieke mensen die niet veel bellen, die uit uiterste nood 

een keer hulp vragen, het is dan nog van deze dat je een 
‘merci’ krijgt en deze waarvoor je de poten van onder je gat 

moet lopen zouden zeggen: “Het is jullie werk, het is 
daarom dat jullie hier zijn”.” 
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Fase I: Incident 

dat aanleiding 

kan geven tot een 

ervaring van GOG 

Fase II: 

Betekenis-

verlening bij 

incident 

Fase III: Incident 

al dan niet als 

GOG ervaren  

RESULTATEN 

Bepalende factoren 

Die ervoor zorgen dat op een bepaald 

moment en in een bepaalde situatie een 

grens overschreden wordt waardoor 

bepaald gedrag als ‘grensoverschrijdend’ 

gepercipieerd wordt.  
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RESULTATEN – REGULERENDE FACTOREN 

Factoren die die ervaring en ernstbeleving van GOG kunnen 

versterken of milderen 

 

Verschillende dimensies:  

 Rechtstreeks regulerend 

 Mate waarin vertrouwensband is opgebouwd 

 Mate waarin perspectief van de patiënt gezien wordt 

 Manier van omgaan met GOG 

 Onrechtstreeks regulerend 

 Rol van team en hoofdverpleegkundige 

 Invloed van afdelingscultuur en – gewoontes 
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RESULTATEN – REGULERENDE FACTOREN 

Verschillende dimensies:  

 Rechtstreeks regulerend 

 Mate waarin vertrouwensband is opgebouwd 

 Mate waarin perspectief van de patiënt gezien wordt 

 Persoonlijker kennen – begrijpen van individuele 
behoeften 

 Context begrijpen  

 Manier van omgaan met GOG 

 Ervaren tekort vaardigheden in omgaan met GOG 

 Meest gebruikt: interactie en communicatie vermijden  

 Onrechtstreeks regulerend 
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RESULTATEN – REGULERENDE FACTOREN 

Verschillende dimensies:  

 Rechtstreeks regulerend 

 Onrechtstreeks regulerend 

 Rol van team en hoofdverpleegkundige 

 Ventileren van emoties 

 Overnemen zorgtaken (vermijden interactie) 

 Hoofdverpleegkundigen – meer gemachtigd 

 Invloed van afdelingscultuur en – gewoontes 

 Gelijkenissen met collega’s 

 Socialiseringsproces 
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EERSTE PRANGENDE VRAGEN?  

17 

VERWONDEREN DEZE RESULTATEN 

U, OF NET NIET?  


