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Wat is de invloed van agressie van cliënten met een verstandelijke beperking 
op de houding en het gedrag van hun begeleiders? Daarover gaat het 
proefschrift ‘The Whole is More’ dat Maartje Knotter, gedragskundige bij De 
Twentse Zorgcentra en onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, op 1 
februari verdedigde. De houding van het team blijkt daarbij van grotere invloed 
dan de houding van een individuele begeleider.  
Knotter geeft aan dat er al meerdere onderzoeken zijn geweest naar de manier 
waarop begeleiders reageren op agressief gedrag van cliënten met een 
verstandelijke beperking. Haar onderzoek, dat in 2009 van start ging, richt zich 
nadrukkelijk op de invloed van contextuele factoren op de houding en het gedrag van 
deze begeleiders. Hiermee bedoelt zij omstandigheden in de omgeving die invloed 
hebben, zoals  

 het team waarin je werkt 
 de mate van ondersteuning die je als begeleider krijgt van deskundigen 
 en de kenmerken van de groep cliënten die bij elkaar wonen in een 24 uurssetting. 

 

Ook keek zij naar de effectiviteit van trainingen die begeleiders kunnen volgen in het omgaan 

met uitdagend gedrag. 

 

Het voornaamste doel van haar onderzoek is om meer zicht te krijgen op factoren die helpen 

bij het optimaliseren van het contact tussen begeleiders en cliënten met een verstandelijke 

beperking. 

 

Opzet van de studie 

De studie van Knotter valt uiteen in vier onderzoeken (beschreven in losse hoofdstukken van 

haar proefschrift) naar:  

1. het gedrag van begeleiders in relatie tot agressief gedrag. 
2. de houding van begeleiders ten aanzien van zulk gedrag. 
3. trainingen van begeleiders in relatie tot uitdagend gedrag.  
4. interacties tussen begeleiders en cliënten met een verstandelijke beperking die zich 

agressief gedragen. 
 

Gedrag van begeleiders in relatie tot agressief gedrag 

Voor dit onderzoek verzamelde Knotter gegevens van 121 begeleiders die werkzaam zijn in 

20 verschillende teams van één zorgorganisatie. Ze noteerde zaken als geslacht, leeftijd, 

werkervaring, functie en scholing. Daarnaast verzamelde ze informatie over de cliënten: 

leeftijd, zorgzwaartepakket en de mate van verstandelijke beperking. Ook bracht ze in kaart 

hoe vaak en in welke vorm (fysiek of verbaal) agressie er voorkomt en hoe de houding van 

begeleiders dan is. 

 

Knotter onderzocht welke gedragsinterventies werden toegepast, zoals ruimte bieden en 

grenzen stellen, vrijheidsbeperking en het gebruik van middelen en maatregelen, de 

zogeheten dwangmaatregelen. 
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‘Staat een team afwijzend tegenover agressie, dan worden vaker dwangmaatregelen 

toegepast’ 

 

Uit het analyseren van de gegevens ontdekte Knotter dat een afwijzende houding ten 

opzichte van agressie van een team begeleiderseen krachtige voorspeller is voor het 

vaker toepassen van dwangmaatregelen. Wil je ervoor zorgen dat middelen of 

maatregelen minder als gedragsinterventie worden ingezet, dan is het raadzaam om 

interventies te richten op het hele team in plaats van op individuele begeleiders. 

 

Houding ten aanzien van agressie 

Voor dit onderzoek keek Knotter naar de houding van begeleiders ten aanzien van 

agressief gedrag van cliënten met een verstandelijke beperking. Hiervoor verzamelde 

ze de kenmerken van 475 begeleiders uit 8 zorgorganisaties en de gegevens van 71 

teams, evenals de kenmerken van hun cliënten met een verstandelijke beperking. Na 

analyse kwam de onderzoeker onder meer tot de volgende conclusies:  

 een positief teamklimaat hangt positief samen met zowel een afwijzende als een 
responsieve houding ten aanzien van agressie.  

 begeleiders met een afwijzende houding zien agressief gedrag als bedreigend. 
Terwijl begeleiders met een responsieve houding in staat zijn te signaleren wat de 
agressie betekent. Dit heeft invloed op hun handelen.  

 vrouwelijke begeleiders en begeleiders met veel werkervaring hebben een minder 
responsieve houding ten opzichte van agressie. 

 wanneer begeleiders de ondersteuning die ze na agressie ontvangen van externe 
deskundigen, als waardevol beoordelen, blijken zij ook een responsievere houding te 
hebben. 
 
Knotter vond het opvallend dat begeleiders die weinig te maken hebben met agressie 
meer afwijzend tegenover agressie bleken te staan. Dit is in tegenstelling tot wat zij 
verwachtte. Verder viel haar vooral de grote verschillen in de houding van 
begeleiders ten opzichte van agressie op, vooral bij cliënten met een psychiatrische 
diagnose. 
 
Training van begeleiders 
In dit onderzoek werden trainingen aan begeleiders die te maken hebben met 
uitdagend gedrag van cliënten met een verstandelijke beperking onder de loep 
genomen. Knotter stelt dat de trainingsprogramma’s gemiddeld genomen effectief 
zijn. Er zijn echter geen bewijzen dat het trainen van begeleiders ook leidt tot minder 
agressie-incidenten. 
 
Het type training, de inhoud van de training en het doel van een training blijken de 
effectiviteit niet te beïnvloeden. De manier waarop een training gegeven wordt is 
volgens Knotter mogelijk invloedrijker dan de kenmerken van een training. 
 
Zij adviseert vervolgonderzoek te doen naar de effectiviteit van trainingsprogramma’s 
aan begeleiders, waarbij nadrukkelijk de link wordt gelegd tussen het trainen van de 
begeleiders en het verbeteren van de kwaliteit van de ondersteuning en het 
verminderen van agressieproblemen bij cliënten. 
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Interacties tussen begeleiders en cliënten met agressief gedrag 
Voor het laatste onderzoek zijn vijf coördinatoren geïnterviewd die bij het Centrum 
voor Consultatie en Expertise (CCE) werken. Zij kregen open vragen aan de hand 
van vaste onderwerpen. Hieruit kwam naar voren dat kenmerken van de woongroep, 
van de begeleider, van het team en de organisatie het contact tussen begeleider en 
cliënt zowel positief als negatief beïnvloeden. Het hangt af van onder meer de 
complexiteit van het Het hangt af van onder meer de complexiteit van het probleemgedrag, 
de dynamiek tussen cliënten onderling, de mate van ondersteuning van teamleiders en het 
organisatieklimaat. 
 
 
‘Een heldere visie van de organisatie over een gewenst klimaat, zorgt voor positieve 
interacties’ 
 
Knotter onderstreept dat het hebben van een heldere visie in een organisatie en een daarop 
gestoeld beleid om begeleiders, cliënten en hun verwanten te ondersteunen, zorgt voor 
positieve interacties tussen begeleiders en hun cliënten. 
 
Organisaties zouden eerst een duidelijk standpunt in moeten nemen over wat een gewenst 
klimaat is dat richting geeft aan een veilig en gezond werkklimaat, aldus Knotters. Teams 
moeten ondersteuning (waaronder scholing om contactuele vaardigheden te verbeteren) 
krijgen vanuit de organisatie. Knotter verwacht dat het aantal (onverwachte) agressie-
incidenten dan zal afnemen. 
 
Conclusie  
De belangrijkste conclusie die Knotter uit deze studie trekt is dat factoren uit de context 
(waaronder kenmerken van het team en de groep cliënten met een verstandelijke beperking) 
een grotere invloed hebben op de houding en het gedrag van begeleiders ten aanzien van 
agressie dan individuele kenmerken. 
 
‘Er moet meer oog zijn voor de grote invloed van teamprocessen op het handelen van 
begeleiders’ 
 
Verder stelt Knotter dat trainingsprogramma’s die begeleiders scholen in de omgang met 
agressie nauwelijks aandacht hebben voor beïnvloeding van het team of inbedding in een 
organisatieklimaat. Daarom is vervolgonderzoek nodig naar de effectiviteit van deze 
trainingen om de doeltreffendheid aan te kunnen tonen tussen het scholen van medewerkers 
en het verminderen van agressie-incidenten. Teamprocessen hebben een grote invloed op 
het handelen van begeleiders, daar moeten zorgorganisaties veel meer oog voor hebben, 
vindt de onderzoeker. 
 
Veilig werkklimaat 
Tegelijkertijd wordt het werkklimaat ook beïnvloed door het organisatieklimaat. Voor de 
zorgorganisaties betekent dit een goede balans zoeken tussen het bieden van een veilig 
werkklimaat en het beiden van ondersteuning met ruimte voor zelfbepaling aan mensen met 
een verstandelijke beperking, die om wat voor reden ook kampen met agressieproblemen. 
 
Knotter pleit voor meer inzicht in wat werkzaam is (bijvoorbeeld scholing aan begeleiders en 
behandelingen voor agressieproblemen). Verder is volgens haar meer ondersteuning nodig 
bij het ontwikkelen en implementeren van agressiebeleid bij organisaties. 
 
‘Zie hen als mens met mogelijkheden, in plaats van als irritant persoon’ 
 
Tot slot benadrukt de onderzoeker dat mensen met een verstandelijke beperking die zich 
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agressief gedragen, beschouwd moeten worden als personen met rechten en 
mogelijkheden, in plaats van hen te zien als complexe, irritante personen. Ze vindt het van 
groot belang dat de achterliggende oorzaken van het gedrag worden onderzocht. 
 
Bij interventies moet aandacht zijn voor het verminderen van stressvolle ervaringen/situaties 
in het leven van de cliënten. Deze interventies moeten ook gericht zijn op het verbeteren van 
de kwaliteit van het contact met belangrijke anderen. Uiteindelijk zal dan ook de kwaliteit van 
leven van deze cliënten kunnen toenemen. De begeleiders die kleur geven aan dit 
werkklimaat zijn de begeleiders; zij op hun beurt hebben recht op een kwalitatief goed 
werkklimaat met optimale ondersteuning vanuit de organisatie.  | 
 
Proefschrift The Whole is More. A Contextual Perspective on Attitudes and Reactions of Staff 
Towards Aggressive Behaviour of Clients with ID in Residential Institutions, waarop Maartje 
Knotter 1 februari aan de Universiteit van Amsterdam promoveerde. 
 

http://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/nl/onderzoek/promoveren/samenvattingen/2019/01/samenvatting-knotter-maartje.pdf?1547629545212
http://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/nl/onderzoek/promoveren/samenvattingen/2019/01/samenvatting-knotter-maartje.pdf?1547629545212

