
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preventief 
Omgaan Met Agressie 

 

Training, Coaching en Consult 

 

Informatiefolder 

Vormingsaanbod 

Contact: 

Indien u bijkomende inlichtingen wenst, 
interesse hebt voor ons programma ( of voor 
bepaalde programma-onderdelen),  kunnen we 
vrijblijvend onderzoeken in welke mate afstemming 
op andere praktijksituaties en geformuleerde 
leerbehoeften mogelijk is. Neem gerust contact op  
met de trainers, of raadpleeg onze website. 
 
 
 
 

 
 

info@preventiefomgaanmetagressie.be 
 
 
 

 
 

Hilde Henderyckx: 0476/ 99 28 83 
Johan Logie: 0478/ 37 78 61 

Servaas Sierens: 0496/ 77 44 77 
Stefaan Vandevoorde: 0477/ 33 63 94 

 
 

 

www.preventiefomgaanmetagressie.be 

 

 

Praktisch: 

De trainingen worden gegeven in groep. Een groep 
bestaat uit 8 tot 10 deelnemers. Indien meer mensen 
wensen deel te nemen dan wordt in subgroepen 
gewerkt met verschillende begeleiders. Per 10 
deelnemers wordt een extra begeleider voorzien.   
De actieve participatie van de deelnemers die via 
dergelijke vorming bereikt wordt, verhoogt de kans tot 
het beter beklijven en het toepassen in het concrete 
werkveld van de leerdoelen. 
 
De training wordt op maat van uw organisatie 
samengesteld uit een ruim aanbod van modules. 
Vorming en training kunnen onder volgende formules 
worden besproken: 

 Preventief omgaan met agressie:   
2  dagen, 1 begeleider per 10 deelnemers 

 Crisisinterventietraining:  
2 uur, 1 begeleider per 10 deelnemers 

 Veiligheidsbeleid:  
1 uur, aantal deelnemers onbeperkt 

 
Of u beschikt over de nodige accommodatie om de 
vorming binnen uw organisatie te organiseren, of wij zijn 
bereid te helpen zoeken naar een accommodatie die 
voor u aanvaardbaar en bereikbaar is. 
Afhankelijk van de groepsgrootte wordt best een 
afzonderlijk lokaal voorzien per subgroep. Een van de 
lokalen is voldoende groot voor de plenaire groep.  
 
Cursusnota's (theoretische inhouden + persoonlijke 
werkbundel) worden ter kopiëring verstrekt. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanbod: 

‘Preventief Omgaan Met Agressie’  is een training- en 
vormingsaanbod gericht op mensen die in hun 
werksituatie in direct contact staan met anderen. 
Dit trainingspakket wordt gegeven door ervaren 
trainers die vanuit de praktijk van het eigen werkveld 
(psychiatrische hulverlening) dit vormingspakket een 
diepere invulling geven.  
Inhoudelijk kunnen we vanuit de sinds jaren  
opgebouwde visie en ervaring in de  psychiatrische 
hulpverlening een zinvol aanbod doen op volgende 
domeinen: 
 

Preventief omgaan met agressie 

Crisisinterventietraining 

Veiligheidsbeleid 

 
Theoretische concepten worden toegelicht en 
geconcretiseerd aan de hand van opdrachten. 
Praktijk- en persoonsgerichte toepassingen worden 
uitgewerkt via casuïstiek en oefeningen. De visie op 
agressie wordt  geëxploreerd.  
Binnen de complexiteit van de agressieproblematiek 
wordt het belang van preventie onderkend. De eigen 
gevoelens en reacties in confrontatie met agressie 
worden bewust gemaakt, en men leert deze  positief 
te hanteren. Communicatieve vaardigheden t.o.v. 
agressieve uitingen worden opgebouwd en 
geweldloos weerbaar leren reageren wordt geoefend.   
Vaardigheden worden door middel van rollenspelen 

getraind. 

Programma: 

Preventief omgaan met agressie 
 

 Persoonlijke verkenning van het begrip 'agressie' 

 Crisisontwikkelingsplan 

 Agressie en basisattitude 

 Methodisch benaderen van uitlokkende factoren 

 Angst en emoties herkennen 

 Angst en emoties beheersen en constructief 
hanteren 

 Communicatie: verbale en non-verbale 
verweersvormen 

 Provocatie 

 Van nabespreking tot debriefing 

Crisisinterventietraining 
 

 Geweldloos verweer 

 Immobilisatietechnieken in functie van het aantal 
beschikbare hulpverleners 

 Wegleiden van een aanvallerig persoon 

 Het eerste naderen van een gericht agressieve 
persoon 
 

Veiligheidsbeleid 
 

 Veiligheidsbeleid in de organisatie 

 Krachtlijnen voor een zorgvisie 

 Crisisinterventietraining:  inleidende begrippen 

 Belangrijke uitgangsprincipes en procedures 

 Afzonderen en fixeren in de praktijk: voorbereiding, 
aanpak en nazorg. 

 

Trainers: 

Henderyckx Hilde 
Afdelingscoördinator, werkzaam op de Opname- en 
Behandelafdeling Ouderenpsychiatrie van het 
Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw te 
Brugge.  
 

Logie Johan 
Afdelingscoördinator, werkzaam op de PICU 
(Psychiatric Intensive  Care Unit) van het 
Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw te 
Brugge. 
 

Sierens Servaas 
Afdelingscoördinator, werkzaam op de Opname- en 
Behandelafdeling Psychosenzorg van het 
Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw te 
Brugge. 
 

Vandevoorde Stefaan 
Afdelingscoördinator, werkzaam op de 
Behandelafdeling Psychosenzorg van het 
Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw te 
Brugge. 

 
   

Alle trainers werken binnen éénzelfde psychiatrisch 

ziekenhuis, waarbinnen zij actief participeren in het 

agressiebeleid en de crisisinterventietraining.  

De externe trainingen worden aangeboden op 

zelfstandige basis.   

 

  

  


