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Beleid psychische gesteldheid en onbegrepen gedrag 

 

 

Shortcard stappenplan bij onbegrepen gedrag 

 

 1. Voorbereiding: afspraken maken 

 

 2. De situatie in kaart brengen: informatie verzamelen 

 

 3. De probleemsituatie multidisciplinair in kaart brengen (zorg, arts, psycholoog) 

 

 4. Begrijpen van het gedrag 

 

 5. Wat wil je bereiken (doelen) 

 

 6. Bedenk wat je gaat doen 

 

 7. Uitvoeren 

 

 8. Bekijken van resultaten, ervaringen delen 

 

 9. Conclusies trekken 
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Inleiding/doel 
 
Het beleid gericht op psychische gesteldheid en onbegrepen gedrag moet Sint Franciscus in 
staat stellen om op dit gebied goede en cliëntgerichte zorg te blijven bieden, conform de 
eigen visie op zorg en kwaliteit en in overeenstemming met landelijke standaarden en 
richtlijnen.  
 
Zorgcentrum Sint Franciscus is een zorgcentrum met een verpleeghuiserkenning, 
intramurale verzorgingshuiszorg en dagverzorging voor PG-geïndiceerde senioren. Daarnaast 
zijn er appartementen voor verblijf in het zorghotel of verhuur en gekoppelde 
seniorenwoningen waar extramurale zorg geleverd wordt. Tevens wordt aan elders in Gilze 
wonende ouderen wijkverpleging geleverd. De toegenomen zorgzwaarte bij zowel nieuwe 
als huidige cliënten, heeft ook zijn uitwerking op gebied van psychische gesteldheid en 
onbegrepen gedrag. Het voorliggende beleidsstuk beschrijft hoe Sint Franciscus  aankijkt 
tegen onbegrepen gedrag en hoe we handelen als het zich voordoet.  
 
Beleid bij psychische gesteldheid en onbegrepen gedrag moet een logische eenheid vormen 
met de missie en visie van Sint Franciscus op zorg en kwaliteit: 
Zorgcentrum Sint Franciscus biedt huisvesting, verpleging en verzorging, persoonlijke 
begeleiding, activiteiten voor een zinvolle dagbesteding en diverse andere vormen van 
dienstverlening. Dit alles op maat gesneden. We zijn er zowel voor ouderen die complexe 
zorg nodig hebben en niet meer zelfstandig kunnen wonen, als voor ouderen die geheel of 
gedeeltelijk zelfstandig in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven. Met ons aanbod 
kunnen ouderen zo zelfstandig, autonoom en normaal als mogelijk hun leven leiden. 
Wanneer de maatschappelijke ontwikkelingen dit vragen, springen we daar tijdig op in. Om 
onze zorg en dienstverlening zo breed en optimaal mogelijk te laten zijn, werken we samen 
met andere partners op het terrein van wonen, zorg en welzijn.  

 
We gaan uit van de onafhankelijkheid en vrije keuze van de (ouder wordende) mens. We 
streven naar een zo groot mogelijke kwaliteit van leven. Iedere cliënt beleeft deze kwaliteit 
op eigen wijze en geeft daar zélf vorm en betekenis aan.  
 
Werken vanuit bovengenoemde visie betekent dat, ook op het punt van onbegrepen gedrag 
en psychische gesteldheid:  

 Wij met respect omgaan met iedere cliënt. We zien in elke cliënt een uniek mens met 
een eigen levensverhaal. We stimuleren cliënten hun leven in eigen hand te houden, 
ondanks beperkingen en afhankelijkheid van anderen.  

 Wij het welbevinden van onze cliënten voorop zetten. Het gaat om de kwaliteit van 
leven, om zich gewaardeerd en nuttig te voelen en om betekenisvolle contacten en 
activiteiten te hebben. Dit betekent eerst leven, dan zorg. Cliënten geven zelf aan wat 
kwaliteit van leven voor hen inhoudt. We ondersteunen hen hierbij.  
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 We zorg en diensten op maat leveren, waarbij de wensen en behoeften van onze 
cliënten centraal staan. Alle medewerkers voelen zich verantwoordelijk om, uitgaande 
van de mogelijkheden, te voldoen aan deze wensen en behoeften. Ze stellen zich hierbij 
professioneel, creatief en ondernemend op.  

 In de relatie tussen cliënt en medewerker en in de relatie tussen medewerkers onderling 
respect, openheid, betrouwbaarheid en gelijkwaardigheid centraal staan. We zeggen 
wat we doen en komen onze afspraken na. We luisteren actief naar de wensen en 
behoeften en gaan hier inhoudelijk op in. Daar waar nodig geven we duidelijk de 
professionele en organisatorische grenzen aan.  

 We zorgen dat cliënten hun vertrouwde leven zoveel als mogelijk kunnen voortzetten. 
Omdat onze cliënten uit Gilze en omgeving komen, bieden wij ‘dorpse gemoedelijkheid 
en gastvrijheid’. We zijn binnen Gilze een belangrijk ontmoetingspunt. Voor familie, 
buren, vrienden en andere contacten van onze cliënten staan onze deuren open. We 
geven hen de ruimte om op hun eigen manier bij te dragen aan het ‘thuisgevoel’ van al 
onze cliënten.  

Onze medewerkers zijn professionals en leveren kwalitatief hoogstaande zorgverlening, 
ieder op zijn/haar eigen werkgebied. Zij houden rekening met de behoeften en wensen van 
onze cliënten. Het denken en handelen van onze medewerkers is cliëntgericht. 
De missie en visie van Sint Franciscus wordt samengevat in de slogan: “Groot in 
gemoedelijkheid en gastvrijheid”. 
 
Verantwoordelijkheden 
 
Huisarts: eindverantwoordelijk begeleiding/behandeling cliënten verzorgingshuiszorg. 
SOG: eindverantwoordelijk begeleiding/behandeling cliënten verpleeghuiszorg. 
Psycholoog: medeverantwoordelijke begeleiding/behandeling cliënten en tevens 
teamondersteunend in het verpleeghuis 
Zorgmedewerkers: (vroeg)signalering psychische gesteldheid onbegrepen gedrag, actieve 
melding onbegrepen gedrag, opvolging van en rapportage op uitwerking afspraken ten 
aanzien van begeleiding en benadering op gebied van psychische gesteldheid en 
probleemgedrag. 
 
Onbegrepen gedrag van een cliënt is te definiëren als alle gedragingen van de cliënt die door 
de cliënt zelf en/of zijn omgeving als moeilijk hanteerbaar worden ervaren. Onbegrepen 
gedrag kan zich in veel verschillende vormen voordoen: (verbale en/of  fysieke) agressie, 
claimend gedrag, apathie, zwerfgedrag, ontremd gedrag, onbegrepen lichamelijke klachten, 
verzamelwoede, omkering van het dag/nachtritme, enz. De definitie stelt nadrukkelijk dat 
onbegrepen gedrag van de cliënt zowel een probleem voor de cliënt als voor de omgeving 
kan zijn. Typerend voor onbegrepen gedrag is het feit dat het in een context plaatsvindt, 
waarbij juist de interactie tussen de cliënt en zijn omgeving tot problemen leidt en/of als 
problematisch wordt ervaren. 
Psychische gesteldheid is de toestand van het denken, voelen en handelen en hoe dit 
invloed heeft op het dagelijks functioneren (≈ welzijn). 
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In Prezo valt e.e.a. onder D 3.3 aandacht voor psychische gesteldheid en probleemgedrag. 
 
Werkwijze 
 
Bij cliënten met onbegrepen gedrag wordt de werkwijze gehanteerd zoals hieronder 
beschreven, aansluitend op de acht kernelementen bij omgaan met onbegrepen gedrag die 
zijn ontwikkeld door het Trimbosinstituut en Vilans (zie verderop), in opdracht van IGZ, en 
die de essentie bevatten van landelijke richtlijnen en methoden op dit punt. 
 
De werkwijze is gebaseerd op het feit dat aan basisvoorwaarden door de organisatie wordt 
voldaan (medewerkers kennen de cliënt diens gedrag, hebben vaste gewoonten en 
gebruiken in kaart gebracht, signaleren veranderingen, betrekken familie/mantelzorgers en 
betrekken tijdig aanvullende professionele hulp van de sog/arts/behandelaar). Het 
stappenplan wordt gehanteerd als  (een) medewerker(s) onbegrepen gedrag signaleren bij 
een cliënt: zorgmedewerkers maken het gedrag van een cliënt mee en houden de bewoner 
in de gaten. Zij merken het, als gedrag van een cliënt verandert.  Bij signalering van 
veranderend gedrag dat als problematisch wordt ervaren door de cliënt zelf en/of diens 
omgeving, zullen verzorgenden gericht rapporteren en contact zoeken met de 
desbetreffende contactverzorgende. Dit betekent dat alle verzorgenden niet alleen alert 
moeten signaleren op aspecten van lichamelijk welbevinden, maar ook op onderdelen van 
mentaal welbevinden en gedrag van cliënten. De professionele inschatting van iedere 
verzorgende is daarbij leidend. 
 
In overleg met de contactverzorgende  kan besloten worden om een risicosignalering uit te 
voeren op depressie en onbegrepen gedrag. De uitkomsten daarvan worden besproken met 
de cliënt en/of de contactpersoon van de cliënt. Als het gedrag van een cliënt verandert 
en/of er onbegrepen gedrag optreedt, hoeft dit niet alleen psychische oorzaken te hebben. 
Het kan ook een andere oorzaak hebben, zoals een fysieke aandoening, apathie, cognitie, 
achterdocht. De contactverzorgende besluit op basis van de risicosignalering, signalering en 
rapportage verzorgenden en eigen signalering of de sog/huisarts wordt ingeschakeld voor 
nader onderzoek. De zorgverleners die bij de cliënt betrokken zijn, stellen samen een 
probleembeschrijving op, waarmee feitelijk wordt begonnen met het stappenplan zoals dat 
hieronder is uiteen gezet. 
 
Algemene uitgangspunten blijven uiteraard onverkort: de sog/huisarts is 
eindverantwoordelijk, doelen en acties worden geëvalueerd conform de afspraken daartoe 
(ten minste tweemaal per jaar of zo veel vaker als nodig), familie wordt actief betrokken en 
op de hoogte gehouden, gebruik van psychofarmaca wordt zo veel mogelijk vermeden, 
indien nodig toegepast volgens landelijke richtlijnen en afgebouwd zodra dit redelijkerwijs 
mogelijk is.  
Daarbij is belangrijk te vermelden dat cliënten met onbegrepen gedrag voor 
grensoverschrijdend gedrag kunnen zorgen bij medecliënten, medewerkers of vrijwilligers. 
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Indien dit gebeurt, moet dat gemeld te worden conform de afspraken rond MIC / MIM-
meldingen.  
 
 
Stappenplan bij onbegrepen gedrag: 

 Stap 1 - Voorbereiding: afspraken maken 
In deze stap bepaalt u samen met uw teamgenoten dat u een cliënt met het 
stappenplan gaat ondersteunen en wie daarbij moet worden betrokken. U bespreekt 
wie informatie heeft over mogelijke oorzaken van het onbegrepen gedrag (andere 
medewerkers, vrijwilligers, familie, etc). Afspraken maken is een onderdeel van het 
stappenplan; een lijstje met ‘Wie wat wanneer’ doet is onderdeel van deze stap. 
Beschrijf hierbij ook of andere disciplines worden betrokken (huisarts, SOG) en wie 
dat organiseert. Doe dit ook voor het betrekken van familieleden/mantelzorgers van 
de cliënt. 
 

 Stap 2 - De situatie in kaart brengen: informatie verzamelen 
De beschrijving concentreert zich op feitelijke waarnemingen van het gedrag (niet op 
interpretatie van de problematiek), dus: wat zie je? (niet: wat vind je ervan?) De 
volgende aspecten worden meegenomen in de beschrijving:  

 Duur en frequentie: Sinds wanneer bestaat het gedrag?  
 Hoe lang duurt het?  
 Hoe vaak komt het voor?  
 Op welke tijdstippen komt het voor?  
 Plaats en omstandigheden: waar vindt het gedrag plaats?  
 Onder welke omstandigheden treedt het gedrag op?  
 Bepalende factoren: zijn er provocerende of escalerende factoren aan te 

wijzen bij de cliënt en/of in de omgeving?  
 Zijn er factoren aan te wijzen waardoor het gedrag afnam of zelfs verdween?  
 Gevolgen: voor wie is het gedrag een probleem: de cliënt, medecliënt, 

medewerkers en/of familie?  
 Welk aspect van het gedrag is dan een probleem?  
 Welke gevoelens worden losgemaakt?  
 Wat zegt de cliënt zelf over het gedrag?  
 Wat is positief/aardig aan deze cliënt?  
 Verklaring: wil de cliënt iets duidelijk maken met het gedrag?  
 Is er een verklaring voor het gedrag?  

 

 Stap 3 - De probleemsituatie multidisciplinair in kaart brengen (verzorgende(n), arts, 
psycholoog):  
In een bijeenkomst lichten alle personen, die een bijdrage hebben geleverd, hun 
bevindingen toe; gedetailleerde informatie wordt vooraf toegestuurd. Iedereen kan 
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over en weer vragen stellen. Eén persoon schrijft de belangrijkste bevindingen op.  
 

 Stap 4 – Begrijpen van het gedrag (begrijpen) 
In deze stap worden alle mogelijke factoren (oorzaken en gevolgen) genoteerd en 
met elkaar verbonden. Hierdoor ontstaat een overzicht van factoren en de relaties 
daartussen. 

 Stap 5 - Wat wil je bereiken (Doelen) 
In probleemsituaties bestaan vaak meerdere mogelijkheden tot verbetering. Idealiter 
verdwijnt het onbegrepen gedrag (de probleemsituatie) helemaal. Maar dat is niet 
altijd haalbaar. Soms moet overwogen of gestreefd worden naar een verminderde 
frequentie of naar minder ernstig (verstorend) onbegrepen gedrag. Soms zult u op 
onderdelen van het gedrag focussen, soms op specifieke situaties waarin het gedrag 
voorkomt. Hoe scherper het doel, des te specifieker kunnen de interventies zijn.  

 Stap 6 - Bedenk wat je gaat doen 
Stap 4 (begrijpen) en stap 5 (doelen) geven richting aan de te kiezen interventies: wat 
zou er kunnen helpen en hoe moet je dat inzetten? De interventies volgen dus 
logisch uit het beeld van het probleem en er mag verwacht worden dat de 
interventies leiden tot de gestelde doelen. Bij deze stap is het daarom belangrijk dat 
– onafhankelijk van wie de interventie(s) precies bedacht heeft/hebben – degenen 
die bij stap 4 en 5 betrokken waren, ook betrokken zijn bij het kiezen van de 
interventies. Om de risico’s van het onbegrepen gedrag te verkleinen, probeert de 
medewerker agressie of extreme onrust te voorkomen zonder medicijnen toe te 
dienen. Dit kan door bijvoorbeeld rustgevende activiteiten aan te bieden, het laten 
horen van rustgevende geluiden, door handmassage of een pluche knuffel te geven. 
Dit voorstel wordt met de familie besproken en vervolgens vastgelegd in het 
zorgplan. 
 

 Stap 7 - Uitvoeren 
Voor het team, maar ook voor anderen, is het belangrijk dat de interventies concreet 
vertaald worden in gedrag van betrokkenen. Hoe moet je concreet handelen in het 
algemeen of in specifieke probleemsituaties? Wat moet je doen? Wat moet je juist 
laten? De overdracht van hoe gehandeld moet worden is uiteraard belangrijk. 
Iedereen van wie iets wordt verwacht, moet geïnformeerd worden. 
 

 Stap 8 - Bekijken van resultaten, ervaringen delen 
Systematisch/methodisch werken staat of valt met terugkoppeling van de resultaten. 
De belangrijkste vraag is immers of de interventie die uitgevoerd wordt effect heeft 
gehad. Daarbij kan het belangrijk zijn om de resultaten te objectiveren. Dat wil 
zeggen dat u de resultaten meet en afzet tegen vooraf geformuleerde 
verwachtingen. Het betekent ook dat zorgvuldige rapportage cruciaal is.  
 



 

Titel: beleid psychische gesteldheid en onbegrepen gedrag Akkoord CR d.d.: n.v.t. 

Proceseigenaar: teamleider PG Akkoord OR d.d.:  n.v.t. 

Versiedatum: 6 februari 2017 Pagina 7 van 7 

 

 Stap 9 - Trek conclusies 
Op basis van de resultaten worden conclusies getrokken. Die conclusie kunnen 
verschillende vormen aannemen, variërend van 'het is gelukt, we zijn klaar en we 
weten hoe we de resultaten kunnen vasthouden' tot aan 'het heeft niet gewerkt en 
we moeten nog eens beoordelen of we de probleemsituatie wel goed hebben 
begrepen (of beschreven). Op basis van de getrokken conclusies, onderneemt u 
vervolgacties: afsluiten, doorgaan, terug naar een eerdere stap. 

De 8 kernelementen 

 De zorgaanbieder legt vast hoe de medewerkers omgaan met mensen met dementie 
en hoe deze mensen verzorgd worden. 

 De medewerker kent de cliënt en zijn gedrag. De medewerker kent de 
levensgeschiedenis, weet waar de cliënt blij van wordt en wat hem of haar help. De 
medewerker herkent signalen van het onbegrepen gedrag en reageert hierop. De 
medewerker maakt hierover verslagen zodat anderen hiervan kunnen leren. 

 Familie en mantelzorgers zijn betrokken bij de aanpak van de zorg. Samen wordt 
besproken wat zorgverleners kunnen doen om de cliënt rustig te maken als hij of zij 
onrustig wordt. Ook wordt besproken in welke situaties bijvoorbeeld de keuze wordt 
gemaakt om toch rustgevende medicatie te geven. 

 Een verzorgende, arts en psycholoog bepalen samen de doelen van zorg en bij welk 
gedrag wordt ingegrepen. Soms wordt dit bepaald met meerdere zorgverleners, 
maar altijd met een verzorgende, arts en psycholoog. 

 Het team van verzorgende, arts en psycholoog maakt een analyse van het 
onbegrepen gedrag. Zijn lichamelijk factoren of medicijngebruik oorzaak van het 
onbegrepen gedrag> Heeft de cliënt een psychische stoornis? Of komt het 
onbegrepen gedrag door gebeurtenissen uit het verleden of hoe met de cliënt wordt 
omgegaan? 

 Om de risico’s van het onbegrepen gedrag te verkrijgen, probeert de medewerker 
agressie of extreme onrust te voorkomen zonder medicijnen toe te dienen. Dit kan 
door bijvoorbeeld  rustgevende activiteiten aan te bieden, het laten horen van 
rustgevende geluiden, door handmassage of een pluche knuffel te geven. Dit legt de 
medewerker vast in het zorgplan. 

 Medicijnen die angst verminderen of mensen rustig maken, de zogenoemde 
psychofarmaca, worden gebruikt volgens de landelijk geldende richtlijnen. 

 De verzorgende, arts en psycholoog bespreken de afspraken minstens twee keer per 
jaar. Bij deze evaluaties kijken ze altijd of het gebruik van medicijnen die angst 
verminderen of mensen rustig maken, de psychofarmaca, kan worden gestopt. 

Bij evaluatie van dit protocol in april 2018 en mei 2019 zijn geen wijzigingen aangebracht. 

 


