
Naam van het project
Wanneer het onzichtbare tastbaar wordt 

Verticale agressie in kaart brengen

Methodiek
• Kwantitatief onderzoek.

• Enquête onderzoek in een regionaal ziekenhuis (juli-augustus 2019).

• Alle medewerkers zorg + leidinggevende zorg.

• Ervaren verticale agressie als slachtoffer gedurende de laatste 12

maanden.

• Naast descriptieve statistiek, werd een binair logistisch regressiemodel per

type verticale agressie (fysiek-verbaal-lastig gedrag) opgezet om na te kijken

of er statistische verschillen zijn binnen de deelnemende populatie. Leeftijd,

geslacht, type afdeling, type functie en duur van werkzaamheid binnen de

organisatie werden als predictoren meegenomen.

• Deelnemers aan de enquête die beide types van agressie meldden

(horizontaal en verticaal) werden ook in deze analyse opgenomen.

• Enquête gebaseerd op de ‘vragenlijst agressie’ van ICOBA1.

• Registratie via Google Forms en verwerking via SPSS (= statistical package for

the social sciences).
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Conclusie
• Onderregistratie van verticale agressie incidenten.

• Nood aan sensibilisatie voor het registeren van agressie-incidenten.

• Mogelijkheid voorzien dat artsen tevens agressiemeldingen kunnen 

registreren via het intern meldsysteem.

• Voorzien van opleiding en coaching van zorgmedewerkers.

Literatuur
• ‘(https://www.icoba.be/)’

• Dupont, V. & Taghon, G. (2019). Antwoorden op agressie en 

grensoverschrijdend gedrag: praktijkboek voor onderwijs, zorg en 

welzijn. Kalmthout, Pelckmans Pro. 

Aanbevelingen
• Inzetten op preventie van agressie

• Inzetten op vereenvoudiging van agressiemeldingen

• Inzetten op snelle opvolging van agressiemeldingen

• Implementatie procedure omgaan met agressie ziekenhuisbreed in alle 

departementen

Het agressiebeleid in het ziekenhuis optimaliseren door de incidentie van

verticale agressie (= medewerkers vs. patiënten/familie/bezoeker) en de

oorzaken van het niet consequent registeren van agressie-meldingen op de

werkvloer in kaart te brengen aan de hand van een enquêteonderzoek.

Doelstellingen

Achtergrond 
Binnen het ziekenhuis worden er weinig incidentmeldingen geregistreerd

rond agressie terwijl de realiteit ons iets anders vertelt. Het niet registreren

van een agressie-incident is niet enkel nefast voor de statistieken maar des

te meer voor de medewerker zelf. Niet geregistreerd is niet gebeurd en

betekent ook geen nazorg. Vanuit deze bezorgdheid werden in 2019 de

zorgmedewerkers van het az Groeninge bevraagd. De bevraging werd

opgedeeld in vier domeinen: (1) blootstelling aan agressie, (2) bedrijfscultuur,

(3) incidentmeldingen/registraties en (4) opleiding/training. Bij de opmaak van

de bevraging werd advies ingewonnen bij ICOBA (= een kennis- en

expertisecentrum rond het thema agressie).

Resultaten 
• 449 respondenten: 404 medewerkers zorg en 45 leidinggevende zorg.

• 35% slachtoffer van verticale fysieke agressie:

• Vaker bij mannen dan bij vrouwen

• Vaker bij medewerkers zorg dan bij leidinggevende zorg

• Vaker op spoedafdeling dan op verpleegafdeling

• 63% slachtoffer verbale agressie:

• Vaker bij vrouwen dan bij mannen

• Geen verschil medewerkers zorg ten opzichte van leidinggevende zorg

• Vaker op spoed- en psychiatrische afdelingen dan op

verpleegafdelingen

• 64% slachtoffer verticaal lastig gedrag:

• Geslacht geen verschil

• Geen verschil medewerkers zorg ten opzichte van leidinggevende zorg

• 49% van de respondenten is op zijn hoede geweest voor verticale fysieke

agressie, 68% voor verticale verbale agressie en 72% voor verticaal lastig

gedrag.

• 70% van de respondenten had nooit opleiding/training gehad inzake omgaan

met agressie en 51% van de respondenten gaf aan hier nood aan te hebben,

• 60% van de respondenten vond de betrokkenheid van de leidinggevende na

een agressie-incident heel belangrijk.

• De meest voorkomende oorzaken van het niet consequent registeren van

agressie-meldingen op de werkvloer zijn: (1) tijdsgebrek, (2) omslachtigheid

registratie procedure, (3) ontbreken kennis registratie procedure en (4)

registratie niet mogelijk voor artsen.

1 Microsoft Word - Vragenlijst-agressie

2 “elk gedrag dat jij als lastig/storend/stresserend beschouwd maar dat niet altijd je grens overschrijdt bijvoorbeeld: 
klachten, geuite frustraties, kritiek, claimend/eisend gedrag, storend gedrag zoals roepen, ongeremd spreken, blijven 
herhalen,….”

Aanpak 

Resultaten enquête 
onderzoek 

Melding van de dienst preventie 
dat het aantal interventies door 

security hoger liggen dan de 
effectieve registraties van de 

medewerkers

Voorstel: opmaak procedure omgaan met 
agressie

Wie: samenstelling multidisciplinaire 
stuurgroep en afstemming met het 
directiecomité

Doel: onderregistratie verminderen en 
sensibilisatie van een speak-up cultuur 

Hoe: deskundigheidsbevordering, informeren 
en vereenvoudiging IT toepassingen

Implementatie: zorgdepartement van het 
algemeen ziekenhuis Groeninge

Evaluatie: door de multidisciplinaire 
stuurgroep en terugkoppeling aan het 
directiecomité
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Verticaal fysieke agressie 35%

Verticaal verbale agressie 63%

Verticaal lastig gedrag 64%
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Meldingen in het kader van agressie
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https://www.icoba.be/
https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/zapdrupalfilesstaging/vivo/2021-07/Biijlage_Vragenlijst-agressieER.pdf

