HOE VERLOOPT EEN AGRESSIE-INCIDENT?
Dit model beschrijft het verloop van frustratieagressie in vijf fasen. Elke fase beschrijft signalen en gedragingen van de dader. Het model
geeft per fase weer wat de aangewezen reactie
is om het incident te de-escaleren of te stoppen.

OPSTARTFASE

ESCALATIEFASE

In de opstartfase en het begin van de escalatiefase probeer je mee te veren om het gedrag om
te buigen. Tijdens de escalatiefase, als er sprake
is van bewustzijnsvernauwing en grensoverschrijding, en tijdens de crisisfase stel je je kordaat op.
Bij frustratieagressie is er sprake van bewustzijnsvernauwing door het verhoogde adrenalinepeil. Bij instrumentele agressie is dit zelden het
geval. Tenzij de kick de adrenaline opvoert. Hier
wordt de agressie bewust en strategisch ingezet om de andere onder druk te zetten en zo
iets te verkrijgen. De agressor tast doelgericht
af hoe hij macht krijgt over het slachtoffer.
Frustratieagressie is emotioneler gekleurd en
meer gericht op het systeem of de situatie die
onmacht bij hem oproept. Instrumentele agressie is doorgaans weloverwogen en persoonlijk.
Of het is minder bewust en maakt deel uit van
een gedragspatroon. Let wel: krijgt de agressor zijn zin niet dan kan hij toch nog doorschieten in frustratieagressie. Vandaar dat instrumentele agressie een krachtig optreden nodig
heeft. In het hoofdstuk over ‘Maatregelen op
verschillende niveaus’ lees je onder ‘Interventie
à la carte’ wat je kunt doen om incidenten te
de-escaleren of te stoppen. Het model van frustratieagressie kan je downloaden op de website
www.tijdvooragressiebeleid.be.

CRISISFASE

AFBOUWFASE

POSTCRISISDEPRESSIEFASE
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Naast frustratieagressie en instrumentele
agressie heb je ook agressie naar aanleiding van
een ziektebeeld. Bijvoorbeeld bij drugsverslaving, psychiatrische stoornis, NAH… Het verloop
van deze agressie is vaak minder voorspelbaar.
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Normaal bewustzijn

GESPANNEN
• Wel horen,
half luisteren
• Motorische onrust
• Passief verzet
• Stemverheffing,
-wijziging
• Zelfvernedering

GEVAAR VOOR CONTROLEVERLIES
• Half horen, niet meer luisteren
• Hevige motorische onrust
• Stemverheffing, -wijziging ++
• Verbale agressie

CONTROLEVERLIES DAT
LEIDT TOT GEVAAR VOOR
ZICHZELF OF ANDEREN
• Niet meer horen
• Hevige motorische onrust
• Uitgesproken verbale
agressie
• (Dreigen met) fysieke
agressie naar zichzelf,
anderen of materiaal

LANGZAAM MEER CONTROLE
• Nog verhoogd adrenalinepeil
• Nog prikkelbaar, gevoelig, geïrriteerd
• Mogelijk extra aanval(len)

TERUG CONTROLE
• Presteert onder
normaal niveau
• Geen motorische onrust
• Gevoel van leegte
• Desoriëntatie, in de war,
vragen stellen over het
gebeurde
• Horen en luisteren
• Stem genormaliseerd

CONTACT – RUIMTE
BIEDEN
• Begrip en erkenning
tonen
• Contact maken,
kalmeren, overleggen
• Benoemen, vragen,
doorvragen
• Actief luisteren
• Ingaan op spanning
• Informeren,
exploreren

ONDERHANDELEN
(bij normaal bewustzijn)
• Suggereren
• Argumenteren
• Afleiden
• Regels aanpassen
• Steunen
• Oplossing aanbieden

IN VEILIGHEID BRENGEN,
HULP INROEPEN EN/OF
BEWEGINGSVRIJHEID
BEPERKEN
• Verhoogd toezicht
• Beperken in vrijheden
• Fysieke controle
• Afzonderen
• Gebruik van (dwang)medicatie

TIME OUT
• Rust inlassen
• Beperkte communicatie, wel nabijheid
• Niet terugkomen op inhoud of oorzaak van crisis:
risico op nieuwe escalatie

CONTACT HERSTELLEN
• ‘Er zijn’
• Regelmatig gesprek
aangaan
• Gevoelens laten
verduidelijken
• Afspraken maken

Staat in startblokken

Adrenaline +

Adrenaline +++

Adrenaline ++

Maakt plaats voor
noradrenaline, genormaliseerd na ongeveer 1,5 uur

GRENZEN STELLEN
(bij bewustzijnsvernauwing)
• Duidelijke grenzen aangeven, niet
meer ingaan op inhoud
• Goed gedrag positief bekrachtigen
• Negatief gedrag bijsturen door te waarschuwen, consequenties te schetsen

Vrij naar: Breakwell, 2000; Van Delft e.a., 2003; Van Tilburg, 2004; Ghaye en Daneels, 2012

Icoba staat voor Iedereen Competent in het Beheersen van Agressie -> www.icoba.be

