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Richtlijnen voor de behandeling van 

cliënten met ernstig probleemgedrag



Inhoud
Leeswijzer
Deze tekst is als volgt opgebouwd. Allereerst wordt de visie 
achter het beleid beschreven, gevolgd door de definitie 
van wat er in OTT onder ‘ernstig probleemgedrag’ wordt 
verstaan. Daarna staat stapsgewijs uiteengezet hoe een BT in 
de omgang met ernstig probleemgedrag aan het werk gaat: 

stap 1.   signaleren

stap 2.   beoordelen

stap 3.   integreren en de diagnose stellen

stap 4.   behandelen

stap 5.   toetsen 

stap 6.   borgen

Bij dit stappenplan hoort een aparte, eveneens stapsgewijze, 
checklist die is gedestilleerd uit de landelijke richtlijnen.  



Inleiding

Dit document bevat het beleid over hoe te handelen in de omgang met cliënten met ernstig probleemgedrag. 
De aanleiding tot het maken van dit beleid was de Nederlandse bewerking van de Amerikaanse en Europese 
publicatie ‘Richtlijnen en Principes voor de Praktijk’ (november 2008). In dit boek staat samengevat wat 
erkende beroepsbeoefenaren uit de hele westerse wereld de juiste aanpak vinden van de beoordeling, 
diagnose, behandeling en bijbehorende ondersteuning voor personen met een verstandelijke beperking en 
probleemgedrag. Deze richtlijnen zijn op te vatten als de standaard van wat in de beroepsgroep te doen 
gebruikelijk is. 
Dit beleid is te zien als een handvat waarmee deze standaard praktisch kan worden toegepast, want de 
oorspronkelijke tekst bevat erg veel vakjargon. Met behulp van dit handvat kunnen alle clustermanagers en hun 
begeleidingsteams (hierna te noemen de BT’s, te weten de clustermanager, de gedragsdeskundige, de AVG 
en de teamleider(s) van Ons Tweede Thuis (OTT) op een eenduidige, multidisciplinaire en methodische manier 
met gedragsproblematiek omgaan. Zo kunnen BT’s snel een juiste diagnose en passende behandeling vinden, 
en dus geen te brede en te arbeidsintensieve aanpak kiezen als dat niet nodig is. Dit beleid betreft tevens de 
uitwerking van afspraak 7 uit de beleidsnota Diagnostisch Onderzoek, die verwijst naar de ontwikkeling van 
specialistische kennis en ervaring ten aanzien van bepaalde doelgroepen. Het sluit ook aan op de uitgangspunten 
van het beleid over vrijheidsbeperkende maatregelen en het aanmeldingsverslag Zorgbemiddeling (ZBM).
Bestemd voor
Alle medewerkers van Ons Tweede Thuis, in het bijzonder de clustermanagers, gedragsdeskundigen, AVG en 
teamleiders die deel uitmaken van een BegeleidingsTeam (BT) van één of meer voorzieningen. Het beleid is 
gericht op alle cliënten die gebruik maken van de diensten van OTT.  

Doelen
• Het beleid is opgesteld met de volgende drie doelen voor ogen:
• dat medewerkers ernstig probleemgedrag van cliënten zo veel als mogelijk kunnen voorkómen door hen 

een passende ondersteuning aan te bieden. Of, als dat niet lukt, dat zij in staat zijn om het gedrag in ernst 
en intensiteit sterk te kunnen verminderen;

• dat een BT, als (een van) hun cliënt(en) ernstig probleemgedrag vertoont, weet hoe zij een juist oordeel en 
diagnose kan (laten) formuleren, en weet welke stappen er daarna gezet moeten worden om een passende 
behandeling en bijbehorende ondersteuning te vinden;

• dat de eenmaal gekozen professionele ondersteuning continu en consequent in alle leefsferen toegepast 
kan worden, omdat de betrokken medewerkers consensus hebben bereikt over de aanpak van het ernstig 
probleemgedrag. 

Visie

De hieronder beschreven drie principes vormen de basis van onze inhoudelijke visie op de omgang met ernstig 
probleemgedrag:
• 1e de centrale positie van het ontwikkelingsperspectief. In het beleid van OTT is dit terug te zien in de nota 

Diagnostisch Onderzoek, waarin voorgeschreven staat dat van elke cliënt het sociaal-emotionele niveau 
van functioneren wordt vastgelegd in de agogische anamnese.

• 2e het betrekken van iemands omgeving. Zaken als: 
• hoe een cliënt woont, 
• met wie hij of zij de dag en de avond doorbrengt en hoe dat gaat, 
• hoe zijn of haar relaties met diens begeleiders en met diens familie in elkaar zitten, 
• behoren allemaal meegenomen te worden bij het onderzoek naar en uitvoering van de meest passende 

ondersteuning. De uitwerking van dit omgevingsprincipe hoort ook terug te komen in de afstemmingsafspraken 
tussen de leefsferen wonen en werken; 

• 3e het zogenaamde bio-psycho-sociale perspectief als behandelfilosofie. Binnen OTT wordt dit de ‘integrale 
aanpak’ genoemd. Werken op basis van deze behandelfilosofie betekent in de praktijk, dat een behandel- 
of ondersteuningsaanbod altijd een multi-theoretische basis heeft en multidisciplinair van karakter is. Een BT 



is niet voor niets altijd multidisciplinair van samenstelling. 
• Wat verstaan wij onder ernstig probleemgedrag?
• Gedragingen van mensen met een verstandelijke beperking worden door hun omgeving als probleemgedrag 

omschreven vanwege a. de frequentie; b. de mate van ernst van de gevolgen (voor de persoon zelf en/of 
diens omgeving); en c. de lange duur in tijd, het hardnekkige karakter ervan en het vóórkomen in allerlei 
soorten situaties. In de Richtlijnen staat probleemgedrag in het kort als volgt gedefinieerd:

Probleemgedrag is een ongunstige interactie tussen de persoon (met een bepaald biologisch, medisch, psychisch 
en ontwikkelingscomponent) en diens omgeving (ontstaansdriehoek: 1e de persoon,2e de interactie en 3e de 
omgeving). 

Omdat het probleemgedrag niet kan worden herleid tot één enkele diagnostische categorie is het dus 
nodig om alle mogelijke biologische, medische, psychische en andere hiermee samengaande stoornissen te 
onderzoeken die van invloed kunnen zijn op het vóórkomen van het probleem. Daarom moet probleemgedrag 
altijd multidisciplinair worden onderzocht en aangepakt. 

Welke factoren betrokken zijn bij het ontstaan van probleemgedrag staan hieronder schematisch 
weergegeven:

De leidende gedachte hierbij is, dat het sociaal-emotionele ontwikkelingsniveau van de cliënt bepaalt of 
de medewerkers gedrag van de cliënt zullen benoemen als: ‘dit is ernstig probleemgedrag’ dan wel ‘dit is 
gedrag, dat te verklaren is vanuit een bepaalde ontwikkelingsfase’.  Kennis over iemands sociaal emotionele 
ontwikkelingsniveau is het uitgangspunt van waar uit een BT gaat uitzoeken welk gedrag in welke omstandigheden 
nu wat kan betekenen en hoe de medewerkers hierop passend kunnen reageren. 

Stap 1. Signaleren

Het doel van deze stap is, dat signalen van mogelijk ernstig probleemgedrag bijtijds worden onderkend en snel 
naar een deskundige beoordelaar worden doorgegeven. 
Er zijn in deze stap in het algemeen twee situaties te onderscheiden waarin probleemgedrag bij cliënten 
gesignaleerd kan worden: a. Iemand komt als nieuwe cliënt binnen en b. Iemand maakt al gebruik van het 
aanbod van OTT.
 
Ad a. Iemand komt als nieuwe cliënt binnen.  
De medewerkers van de afdeling zorgbemiddeling (ZBM) kunnen met behulp van het formulier 



aanmeldingsverslag methodisch informatie op rij zetten over hoe een persoon in elkaar zit en functioneert en 
of er sprake is van probleemgedrag. Indien een aanmeldende instantie om diverse redenen niet altijd alle 
gewenste informatie biedt of wanneer de aangeleverde informatie geen compleet beeld oplevert, dan kan 
ZBM uit diverse mogelijkheden kiezen:
• De plaatsende instantie vragen om aanvullend onderzoek voor men tot aanmelding overgaat;
• Via het Adviespunt een deskundige uit OTT vragen om indicatiediagnostiek uit te voeren, of te vragen de 

betekenis van het specifieke probleemgedrag voor plaatsing te analyseren;
• Een proefperiode of oriëntatiefase afspreken waarin partijen kunnen onderzoeken of de gewenste 

plaatsing de juiste keuze is; 
• Een voorlopige opname of observatieopname regelen, bijvoorbeeld bij Sluis-Zicht;

Denkt ZBM dat de hulpvraag van de cliënt binnen de grenzen van het aanbod beantwoord kan worden, maar 
is nog niet duidelijk hoe intensief het hulpantwoord kan zijn, dan kan de cliënt ook door het BT zelf voor een 
vooraf vastgestelde periode, bijvoorbeeld 3 tot 6 maanden, worden geobserveerd.
In het formulier aanmeldingsverslag staat dan op welke gebieden nog extra onderzoek nodig is. Na die 
periode kan de betreffende clustermanager, als dat nodig is, een ‘zwaardere’ indicatie aanvragen. 
 

Ad b. Iemand maakt al gebruik van het aanbod van OTT 
Er zijn verschillende oorzaken denkbaar waarom een cliënt opeens ernstig probleemgedrag kan gaan vertonen, 
wat kan leiden tot handelingsverlegenheid bij zijn of haar begeleiders. Bijvoorbeeld lichamelijke oorzaken, 
zoals een bepaald genetisch syndroom, dementie, of een ontsteking. Of een verandering in de omgeving van 
de cliënt, zoals een wisseling in het team of de komst van een nieuwe medebewoner. Of, wat in de praktijk vrij 
veel voorkomt, dat de cliënt overbelast raakt door overvraging. Dat kan gebeuren als een team onvoldoende 
oog heeft voor de kwetsbaarheid van een cliënt. En sommige cliënten zijn nu eenmaal zeer complex van aard 
en dus niet altijd makkelijk te begrijpen. Wat de oorzaak ook is, het gaat er in deze stap om, dat de signalen 
die de cliënt afgeeft snel door de juiste personen worden opgepikt. 

De sleutelpositie van de teamleider
Signalen kunnen op allerlei manieren bij allerlei mensen binnenkomen. Soms is het de PB-er van de cliënt die 
merkt dat er iets mis is. Hij of zij kan de gedragsdeskundige of de AVG rechtstreeks vragen om advies, of 
de PB-er zet zijn cliënt in de teamvergadering op de agenda. Ook mensen als de gedragsdeskundige, de 
AVG, een ouder of familielid van de cliënt of een vrijwilliger kunnen gedragsproblematiek signaleren. De 
clustermanager ziet altijd de FoBo’s die zijn ingevuld. Maar signalen als gillen of automutileren leveren geen 
FOBO’s op, dus die signalen kan de clustermanager missen. En wie merkt het als een PB-er of een team signalen 
over het hoofd ziet? En welk signaal moet nu serieus genomen worden? 
De teamleider neemt in dit hele proces een sleutelpositie in. De teamleider zit namelijk in de positie tussen de 
‘werkvloer’ en het BT in, en kan van daar uit de veelheid aan binnenkomende informatie schiften, ordenen en 
doorgeven. Vandaar dat aanbevolen wordt om de teamleider altijd deel uit te laten maken van het BT. 

Stap 2. Beoordelen 

Het doel van deze stap is, dat een BT de signalen van het probleemgedrag juist beoordeelt. 
Dat houdt in, dat het BT dus alle mogelijke oorzak(en) van het gedrag (zie schema 2) op een efficiënte en 
effectieve manier heeft nagegaan, zonder dat er belangrijke aspecten zijn vergeten of over het hoofd gezien. 
Het gaat er om, dat een BT voldoende informatie verzamelt om dan helder op een rij te krijgen welke diagnoses 
of hypothesen denkbaar zijn, en dat het BT daarna besluit waar eventuele verdere verdieping nodig is.

Hoe te beginnen? 
• Eén of meer leden van het BT raadplegen de checklist en kijken of ze genoeg weten van de cliënt. Afhankelijk 

van hun oordeel hieruit, de ernst van de situatie, en de hoeveelheid informatie die al is vastgelegd in Profiel 
en POP van de cliënt kan een BT als volgt te werk gaan:



• een multidisciplinair overleg plannen met de AVG, de gedragsdeskundige, de ouders of familie van de 
cliënt, en de PB-er van de cliënt. Natuurlijk betrekt het BT dan altijd (een lid van) het andere BT, namelijk 
die van het wonen of van het werken of de dagbesteding, erbij. Want de BT’s van het wonen en het werken 
horen goed afgestemd te zijn in de omgang met het probleemgedrag;  

• de vraag voorleggen aan het Adviespunt voor advies of beoordeling van de problematiek;
• onderdelen uit de hierboven genoemde checklist laten uitvoeren door een externe deskundige die ze 

kennen (consultatie van iemand uit OTT of bijvoorbeeld van een SPV-er uit de GGZ); 
• het CCE inschakelen voor consultatie of een second opinion.

Taken en verantwoordelijkheden
De clustermanager draagt de verantwoordelijkheid voor het oordeel, de voortgang in het werk en het 
bespreekbaar maken van de dilemma’s waarvoor een BT kan staan. De clustermanager legt verantwoording 
over dit proces en over de genomen besluiten af aan diens sectormanager. 
De clustermanager let er op: 
• dat er multidisciplinair wordt gewerkt, dus zowel de AVG als de gedragsdeskundige aan de slag gaan met 

de beoordeling;
• dat de ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers van de cliënt gehoord en geïnformeerd worden, in welke 

vorm dan ook;
• dat alle levenssferen bij de oordeelsvorming betrokken worden, dus dat bijvoorbeeld het BT wonen altijd 

een lid van het BT werken om hun oordeel vraagt of andersom. 
Het zijn de gedragsdeskundige en de AVG die verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke beoordeling 
van de situatie. Soms is een casus ingewikkeld en duurt een beoordelingstraject lang. Ook dan zijn het de 
gedragsdeskundige en de AVG die over het hele proces de inhoudelijke regie voeren. 

De teamleider heeft tot taak ervoor te zorgen dat de PB-er van de cliënt en diens collega’s uit het team bij de 
casus betrokken worden, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van observaties. 

Aandachtspunt: de kosten
Diagnostiek bij een complexe casus kost extra inzet van vakdeskundigen en extra tijd. Daarom beoordeelt de 
clustermanager - na overleg met diens BT- of de indicatie passend is of bijstelling behoeft. 
Stap 3. Integreren en de diagnose stellen
Het doel van deze stap is, dat al de informatie die verzameld en beoordeeld is, is geïntegreerd tot één 
integraal persoonsbeeld, zodat het BT weet welke verklaring, of diagnose, er van het probleemgedrag is 
gevonden. Het zijn de gedragsdeskundige en de AVG die deze diagnose(s) uiteindelijk samen vaststellen. Als 
hulpmiddel bij de integratie van de beoordelingsresultaten raadpleegt het BT de checklist. 

Het zijn altijd de gedragsdeskundige en de AVG die samen de inhoudelijke integratie van de bij de beoordeling 
verzamelde gegevens uitvoeren, die de ontstaansmechanismen van het probleemgedrag beschrijven en 
uiteindelijk vastleggen wat hun einddiagnose is. Met andere woorden, welke verklaring hebben zij gevonden 
voor het gedrag van de cliënt? Aandachtspunten hierbij zijn:
• dat zij hun bevindingen opschrijven in het Profiel van de cliënt (een samengevoegde medische en agogische 

anamnese) onder het kopje ‘integrale beeldvorming’;
• dat zij er extra op letten dat deze integrale beeldvorming in alle leefsferen van de cliënt bekend is. Want 

het is noodzakelijk dat de BT’s en de teams van zowel het wonen als van het werken op één lijn zitten. 

Vastleggen van verworpen en geaccepteerde hypothesen
Aan het eind van deze stap legt de gedragsdeskundige in een apart verslag vast welke hypotheses het BT in de 
loop der tijd heeft getoetst en verworpen en welke met welke argumenten zijn blijven staan. Dit verslag wordt 
in het dossier van de cliënt opgeborgen onder het kopje ‘verworpen en geaccepteerde hypothesen’ achter het 
kopje ‘integrale beeldvorming’ in het Profiel. De informatie in dit verslag is op een rij gezet om, jaren later, een 
nieuw BT te laten zien:
• wat er allemaal is onderzocht, en waarom, 



• op welke manier, 
• door wie, 
• wanneer en 
• met welk resultaat. 
Zodat dat nieuwe BT niet allerlei zaken onnodig overnieuw wil gaan onderzoeken of veranderen als dat al 
eerder is gedaan.  

Stap 4. Behandelen

Het doel van deze stap is, dat het BT een behandeling kiest die aansluit op de gestelde diagnose en die 
effectief en efficiënt is, dat wil zeggen, dat deze goed uitvoerbaar is in de situatie waarin de cliënt verkeert. 
Bij de keuze voor een passende behandeling raadpleegt het BT de checklist. 
Ook bij deze stap geldt, dat de keuze van de behandeling en de start ervan altijd eerst tussen de BT’s van 
het wonen en het werken is afgestemd. Deze afstemming noodzakelijk en bepalend voor het succes van de 
behandeling. 

Inhoudelijke vertaalslag van de adviezen naar begeleiders 
De basis van een succesvolle ondersteuning ligt in de manier waarop begeleiders tegemoet komen aan de 
(emotionele) behoeften van de cliënt. Want dat zijn de randvoorwaarden waaraan voldaan moet zijn wil de 
cliënt goed functioneren. Een belangrijk aandachtspunt in de behandeling is de uitwerking wat dat dan concreet 
in de dagelijkse omgang met een individuele cliënt betekent. Die uitwerking staat in het Profiel van een cliënt 
beschreven en in het POP vastgelegd. Hoe gecompliceerder een cliënt, hoe zorgvuldiger deze beschrijving in 
het POP moet zijn. 

Denk bijvoorbeeld aan de volgende zaken: 
• Aard en intensiteit van de ondersteuning. Hoe verloopt de dag van de cliënt (van opstaan tot slapen gaan, 

ook de avonden en de weekends), de ADL, het eten, het slapen enzovoort? Wat te doen als de cliënt ziek 
is, is er een wegloopprotocol als de cliënt er onverwacht vandoor gaat, enzovoort;

• Aard en invulling van de gewenste begeleidingstijl en communicatie (denk aan: warm en bevestigend, of: 
emotioneel neutraal, of: nuchter en wat zakelijk. En geef praktische voorbeelden en instructies hoe je deze 
stijl dagelijks toepast);   

• Het dagprogramma met daarbij beschreven hoe de afstemming met het wonen geregeld is;
• Hoe het contact met de ouders of familie wordt onderhouden;
• Hoe de directe omgeving moet zijn, bijvoorbeeld foto’s van aanpassingen in de slaapkamer of woonkamer 

die speciaal voor deze cliënt gemaakt zijn, of een beschrijving van welke zaken absoluut niet in de omgeving 
van de cliënt mogen voorkomen en waarom niet;

 
De PB-er van het wonen zorgt er bijvoorbeeld voor:
• dat de uitwerking van deze inhoudelijke vertaalslag als basisondersteuning in het POP staat en dat deze 

elke 3 maanden in het team wordt geëvalueerd;
• dat de PB-ers en het BT van het werken dan gelijk weten wat de resultaten van de evaluatie zijn. Want de 

ondersteuning in het wonen en werken moeten op elkaar afgestemd blijven;
• dat de wettelijk vertegenwoordigers van de cliënt, en, als dat kan, de cliënt zelf, zijn geïnformeerd over 

deze stap en de stappen die nog zullen volgen.
• Stap 5. Toetsen
• Het doel van deze stap is dat het BT weet hoe effectief een behandeling is, doordat er op vaste tijdstippen 

wordt getoetst.
•  Er zijn verschillende manieren denkbaar:
• via de 3-maandelijkse evaluaties;
• na een half jaar na de start van de behandeling;
• door via het Adviespunt een casemanager in te schakelen die het proces actief volgt. Het cliëntvolgend 

casemanagement steunt het BT en het team, stuurt zo nodig bij door de ingezette begeleiding, behandeling 



en werkdoelen periodiek te toetsen en helpt de afstemming tussen het wonen en het werken optimaal te 
houden;

• door op vooraf afgesproken momenten het Consensusprotocol ernstig Probleemgedrag (CEP) in te vullen;
• door een extern deskundige de behandeling te laten evalueren, bijvoorbeeld via het CCE of via het 

Adviespunt; 

Stap 6. Borgen

Het doel van deze stap is, dat het BT en het team de eenmaal ingezette ondersteuning in stand houdt, toetst en 
bijstelt als dat nodig is, en dat het BT er voor zorgt dat de aanpak en de daarbij behorende randvoorwaarden 
jarenlang, als dat moet zelfs tientallen jaren lang, wordt vastgehouden. 
  
Succes zien en vasthouden
Bij elke 3-maandelijkse evaluatie let de PB-er erop, dat er behalve eventuele afwijkingen vooral ook de 
successen worden vastgelegd. Want de aanpak die het succes veroorzaakt, vormt de rode draad die een BT 
en de BT’s die daarna komen jarenlang, misschien zelfs de rest van het leven van de cliënt, vast moeten houden. 
De PB-er let er op, dat de succesvolle aanpak voldoende is vertaald naar het POP (als basisondersteuning) en 
in het Profiel en de anamnese (als randvoorwaarden) staan vastgelegd.

De functie van de Clustermanager 
De clustermanager bewaakt de voortgang van het proces, let erop dat evaluaties volgens afspraak plaatsvinden, 
let erop dat de ondersteuning in het wonen en het werken op elkaar afgestemd blijven en grijpt in als dat 
nodig is. De clustermanager waakt over de veiligheid en het emotioneel welbevinden van begeleiders en 
medebewoners en neemt daarbij een actieve en coachende houding aan. De clustermanager, maar ook de 
andere leden van het BT, wachten dus niet tot een begeleider, cliënt of ouder naar ze toe komt, maar is 
proactief, en blijft in dialoog met de medewerkers. 

De functie van de Teamleider
De teamleider is bij uitstek degene die erop let dat de afgesproken aanpak ook werkelijk wordt uitgevoerd 
door het team. De teamleider coacht de medewerkers tijdens hun werk, de teamleider regelt dat nieuwe 
medewerkers goed op juiste omgang met de betreffende cliënt worden ingewerkt, de teamleider let op 
een ieders’ veiligheid en de teamleider merkt (vaak) als eerste op of er van de afgesproken koers wordt 
afgeweken of dat de koers bijstelling behoeft. De teamleider houdt het BT geregeld op de hoogte en schakelt 
de clustermanager bijtijds in als er extra maatregelen nodig zijn. 

De functie van de PB-er 
Het gaat erom, dat de afgesproken aanpak consequent in de leefsferen wonen, werken en de vrije tijd 
volgehouden wordt. De PB-er speelt hierin een belangrijke rol. De PB-er let op het nakomen van de afspraken. 
Merkt een PB-er dat men in het wonen en werken verschillend over een cliënt denkt, dan regelt deze meteen 
een en ander om er samen uit te komen. Soms is een telefoontje voldoende, of een afspraak om elke week even 
te bellen of te mailen, soms haalt de PB-er de gedragsdeskundige er bij en soms is het nodig dat beide BT’s 
eens om de tafel gaan zitten. Waarbij de PB-er dan voor zorgt dat iedereen goed geïnformeerd is. 

De functie van de AVG en de gedragsdeskundige 
De AVG en de gedragsdeskundige zorgen dat de inhoudelijke werkwijze vastgehouden wordt. De AVG houdt 
de rode draad vast als de cliënt in de loop der tijd met diverse medische disciplines te maken krijgt, bijvoorbeeld 
voor de nodige afstemming met de medicatie. De AVG onderhoudt ook de relatie met de huisarts, die een 
effectieve doorverwijzing naar medisch specialisten bevordert. De gedragsdeskundige zal degene zijn die de 
meeste contacten onderhoudt met de teamleiders en PB-ers. Beiden blijven via contacten met collega’s en het 
Adviespunt op de hoogte van de nieuwste inzichten over de problematiek.



Geldelijke noodzaak tot borging van de aanpak
Soms werkt een team zo effectief en heeft de cliënt al zo lang geen ernstig probleemgedrag vertoond, 
dat men vergeet welke problematiek er aan ten grondslag ligt. Maar de intensieve ondersteuning en de 
goede randvoorwaarden kosten geld. Een cliënt blijft dus een hoog ZZP houden, want dankzij de goede 
randvoorwaarden functioneert hij of zij stabiel.

Valkuilen 
Een BT, en vooral de teamleider, let er op dat een team consequent en stabiel doorgaat met haar ondersteuning, 
en, dat ze dit jarenlang volhoudt. De volgende valkuilen liggen immers op hun pad:

Valkuil 1. “Het gaat toch goed”. De ondersteuning heeft succes en de cliënt functioneert stabiel. Het team 
vergeet waarom het zo goed ging en verslapt de aanpak. Of het team laat afspraken vervallen omdat het 
doel behaald is. De cliënt raakt dan zijn of haar houvast kwijt vertoont daarom opnieuw probleemgedrag. 

Valkuil 2. “Dat spreekt toch vanzelf”. De afgesproken ondersteuning is voor het vaste team zo vanzelfsprekend 
geworden, dat ze het doen zonder er bij na te denken. Dan komt er een nieuwe collega en die wordt niet 
ingewerkt. 

Valkuil 3. “Waarom doet hij nou plotseling zo?” Een team vergeet hoe wankel het emotionele evenwicht van een 
cliënt is, en let te weinig op de situatie waarin de cliënt verkeert. Een stevige verkoudheid, een druk weekend of 
zelfs iets eenvoudigs als een veranderde busverbinding naar het werk kan een cliënt helemaal overstuur maken. 

Valkuil 4. “Nou moet hij dit ook maar kunnen”. Dit is de grootste en gevaarlijkste valkuil: het overvragen. De 
cliënt functioneert stabiel en het team denkt dat als de cliënt het ene ding kan, hij uit zich zelf ook wel het 
andere kan doen. Of het team stelt werkpunten op met te grote stappen, dus te hoge doelen, die nooit gehaald 
kunnen worden. 
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Inleiding
Deze checklist hoort bij de richtlijnen voor de behandeling van cliënten met ernstig probleemgedrag.
Een checklist is altijd kort en bondig. Deze checklist heeft dus niet de pretentie compleet te zijn. Een checklist 
is een hulpmiddel om zaken langs te lopen, om overzicht te krijgen of om na te gaan of niets over het hoofd 
is gezien. Het is dus niet de bedoeling dat een BegeleidingsTeam (BT) altijd alle onderwerpen uitputtend uit 
gaat werken. Soms is het al vrij snel duidelijk wat er met een cliënt aan de hand is, dan hoeft men niet verder 



te zoeken. Soms levert een meetinstrument niet veel informatie op en moet men een ander proberen. We 
kunnen er van uitgaan dat in een BT voldoende ervaring en professionele deskundigheid aanwezig is om te 
beoordelen hoe intensief men te werk moet gaan. Bij twijfel of bij behoefte aan extra advies kan een BT altijd 
terecht bij het Adviespunt. 

Deze checklist is opgebouwd aan de hand van dezelfde stappen die in de richtlijnen staan: 
stap 1. signaleren; stap 2. beoordelen; stap 3. integreren en de diagnose stellen; stap 4. behandelen; stap 5. 
toetsen en stap 6. borgen.

Bestemd voor
De checklist is ook bestemd voor  PB-ers, maar in het bijzonder voor clustermanagers, gedragsdeskundigen, 
AVG en teamleiders die deel uitmaken van het BT van één of meer voorzieningen.  

Doel
De checklist is gemaakt om te zorgen dat een BT, als (een van) hun cliënt(en) ernstig probleemgedrag 
vertoont, op een methodische en efficiënte manier de juiste keuze maakt uit het scala aan mogelijkheden om 
probleemgedrag te onderzoeken en te behandelen.  

1.  Signaleren
Doel: bijtijds probleemgedrag onderkennen en registreren.

Signaleren kan gebeuren in twee situaties: a. Iemand komt als nieuwe cliënt binnen en b. Iemand maakt al 
gebruik van het aanbod van OTT.

Ad a. Iemand komt als nieuwe cliënt binnen
De medewerkers van de afdeling zorgbemiddeling (ZBM) gebruiken het formulier aanmeldingsverslag om op 
rij te zetten over hoe een persoon in elkaar zit en functioneert en of er sprake is van probleemgedrag. Aan 
de hand van drie items gedrag, persoon en omgeving kunnen de medewerkers nagaan of nader onderzoek 
wenselijk is. zie verder het beleid tav. de richtlijnen.

Ad b. Iemand maakt al gebruik van het aanbod van OTT 
• Als de PB-er van de cliënt merkt dat er iets mis is:
• de gedragsdeskundige of de AVG rechtstreeks vragen om advies;
• de cliënt in de teamvergadering op de agenda zetten. 
• Wees als PB-er en teamleider tevens alert op verhalen over afwijkend gedrag die verteld worden door 

een ouder of familielid van de cliënt, een vrijwilliger of bijvoorbeeld de chauffeur van het busje.
• Bij het signaleren gaat het erom zo feitelijk mogelijk te zijn, dus:
• noem de naam of functie van degene(n) die het signaal heeft opgepakt en de datum;
• beschrijf het gedrag en de situatie waarin het gedrag zich voordeed. Wees zo concreet mogelijk, alsof je 

het met een camera opneemt; 
• noem het tijdstip of tijdstippen waarop het gedrag is gesignaleerd; 
• noem hoe vaak en hoe lang het gedrag duurde;

De teamleider beoordeelt of het signaal ernstig is. Is dat het geval, dan legt hij het ter beoordeling voor aan 
de clustermanager.

Het observeren en registreren
De clustermanager –gehoord diens BT - kan besluiten tot een observatieperiode, waarin het gedrag systematisch 
geregistreerd wordt. Meestal verstrekt de gedragsdeskundige voor de registraties speciale observatielijsten aan 
de medewerkers. De clustermanager kan ook besluiten om het CEP (consensusprotocol Ernstig Probleemgedrag) 
in te laten vullen. Het spreekt voor zich, dat de clustermanager gelijk laat regelen dat het BT van het wonen (of 
van het werken) op de hoogte is van dit besluit en dat de nodige afstemming plaatsvindt. We raden aan om 
dan in beide leefsferen te starten met de observaties, om zo het gedragsbeeld compleet te krijgen. 



Profiel en POP
De PB-er van de cliënt zorgt dat de gemaakte afspraken over zijn cliënt als werkpunten (namelijk de afspraken 
over maken van observaties)  in het POP worden opgenomen. De PB-er zorgt ervoor, dat de wettelijk 
vertegenwoordigers van de cliënt, en, als dat kan, de cliënt zelf, zijn geïnformeerd over deze stap en de 
stappen die nog zullen volgen. 

De clustermanager neemt het besluit of men over gaat tot stap 2.

2.  Beoordelen
Doel: beschrijven van het gedrag in de context waarin het plaatsvindt (zie ontstaansdriehoek) 
en weten wat het gedrag in welke context betekent. 

Beoordelen gaat in twee stappen:
a.   Eerst: het onderzoek naar veroorzakende condities op de ontstaansdriehoek 
           (gedrag, persoon en omgeving)
b.  Vervolgens: de conclusies, ofwel de onderkenning van factoren en processen:

a.  Het onderzoek

1. Onderzoek van het gedrag
• Anamnese en actuele gegevens
• (Indien mogelijk) vraaggesprek met de betreffende cliënt
• Informatie vragen aan zorgverleners of familieleden
• Directe observaties van het gedrag
• Formele en gestandaardiseerde procedures toepassen (schalen, gedragsanalyse)
• Attributies: waar worden de oorzaken van het gedrag volgens de cliënt en/of betrokkenen aan 

toegeschreven?
  
2. Onderzoek van de persoon
• Biologische kenmerken(genetische, organische, CZS abnormaliteiten)
• Psychosociale aspecten ( denk aan niveaus van cognitieve en sociaal-emotionele persoonlijkheidsontwikkeling)
• Fysieke gezondheid
• Psychiatrische bevindingen
• Functionele problemen
• Positieve aspecten volgens de cliënt/betrokken medewerkers /familie (nb dus niet vergeten positieve 

kenmerken van de persoon mee te nemen, hier ligt vaak de sleutel tot verandering) 

3. Onderzoek van de omgeving
• Fysieke omgeving (wonen, werken of dagbesteding, school, enz.)
• Betekenis van de persoon voor die omgeving (bv acceptatie van de persoon in die omgeving)
• Systeemproblemen
• Pedagogische problemen
• Sociale of culturele problemen
• Positieve aspecten en kansen in de omgeving volgens de cliënt/betrokken medewerkers/familie 

b. Onderkenning van factoren en processen:

1.Veroorzakende factoren
Denk aan: ongunstige omgevingscondities, slechte interactie, stressvolle ervaringen, enzovoort.

2. Centrale verwerkingsprocessen
Denk aan: het komt doordat de persoon niet met situaties en personen om kan gaan omdat hij of zij een 
achterstand heeft in de emotionele ontwikkeling, of omdat de persoon een afwijkend stofwisseling heeft, of een 
psychiatrische stoornis, enzovoort. 



3. In standhoudende kenmerken
Denk aan: gedrag wordt in stand gehouden door onbegrip en dus onjuiste reacties vanuit de omgeving, door 
een psychiatrische stoornis, de huisvesting, de werkomstandigheden, enzovoort.

3. Integreren en de diagnose stellen
Doel: oorzaak of oorzaken van het gedrag weten en dit in de juiste, persoonsgebonden, samenhang weergeven. 

Het integreren tot de diagnose gaat als volgt:

Eerst: formuleer de verschillende beoordelingsbevindingen
• Biologische factoren
• Somatisch onderzoek
• Neurofysiologische factoren
• Persoonlijkheidsontwikkeling
• Persoonlijkheidskenmerken
• Basale emotionele behoeften
• Basale coping problemen
• Omgevingsfactoren
• Psychiatrische bevindingen
• DSM-IV diagnose
• Ontwikkelingspsychiatrische diagnose
• Bijlage: diagnostische instrumenten

Vervolgens: 
bepaal wat het ontstaansmechanisme en dynamiek van het probleemgedrag is 
Beschrijf nu in het kort de processen die geleid hebben tot het huidige probleemgedrag (denk aan de 
veroorzakende factoren, centrale verwerkingskenmerken en in standhoudende condities)

En tot slot: stel de diagnose vast 
Beschrijf daarbij ook de onderliggende condities. Bijvoorbeeld: dit is, gegeven de omstandigheden, normaal 
gedrag. Een voorbeeld: aan iemand met het emotionele ontwikkelingsniveau van een peuter worden eisen 
gesteld waaraan hij of zij niet kan voldoen, en hij of zij gaat machteloos stampvoeten en huilen. Dat gedrag is 
voor die persoon in die situatie normaal, en dus geen probleemgedrag. 
Of het is probleemgedrag op basis van een psychiatrische stoornis: iemand lijdt aan een bipolaire stoornis en 
diens stemmingswisselingen zijn daarop gebaseerd en niet als reactie op diens omgeving.

Profiel en POP
De gedragsdeskundige zorgt ervoor, dat diagnose wordt verwerkt in de agogische anamnese, en de AVG in de 
medische anamnese. Aan het eind van deze stap legt de PB-er (al dan niet met hulp van de gedragsdeskundige) 
in het Profiel van de cliënt vast welke hypotheses het BT in de loop der tijd heeft getoetst en verworpen en welke 
met welke argumenten zijn blijven staan. 

Integraal persoonsbeeld
Is er sprake van complexe problematiek, dan wordt er een integraal persoonsbeeld gemaakt (agogische 
en medische anamnese geïntegreerd tot een samenhangend individuele bepaald beeld). Dit integraal 
persoonsbeeld vormt de basis voor de ondersteuning in alle leefsferen, dus een BT zorgt ervoor, dat de 
medewerkers in het wonen en het werken hiermee werken. 
Bijlage: formulier integraal persoonsbeeld in POP

4. Behandelen
Doel: de BT’s van het wonen en het werken weten wat er moet gebeuren om het probleemgedrag te doen 
verdwijnen of in ernst te verminderen.



Kenmerken
• Een behandeling heeft tot doel, het probleemgedrag te laten stoppen of, als dat niet lukt, in ernst en 

frequentie te verminderen zodat het hanteerbaar blijft; 
• Een behandeling is aan een vooraf bepaalde tijdstermijn gebonden; 
• De behandeling is methodisch, er wordt een hypothese getoetst. Dat houdt concreet in:
• Er is een diagnose gesteld (zie stap 3), er is een doel, er zijn acties benoemd om het doel te bereiken en 

men toetst na verloop van een vooraf gestelde tijdsperiode of het gestelde doel gehaald is;
• De keuze en de start van behandeling wordt altijd vooraf afgestemd tussen de twee leefsferen wonen en 

werken. 
  
Profiel en POP
De PB-er legt de behandeling vast als werkpunt in het POP.

Voor de behandeling kan een BT kiezen uit twee invalshoeken: de algemene holistische benadering of de 
specifieke integratieve benadering. 

Ad 1. De holistische benadering. 
Een BT begint meestal met de holistische benadering en voert deze vaak zelf uit. De persoon èn zijn omgeving 
vormen de focus van deze benaderingswijze. Deze invalshoek bij deze behandeling is breed en gericht op 
de interactie tussen de persoon en de fysieke en sociale omgeving. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het 
verminderen van het probleemgedrag door tegemoet te komen aan de basale psychosociale behoeften van 
de cliënt, bijvoorbeeld de behoefte aan veiligheid.
Denk aan zaken als het verminderen van stressverwerkende condities, reduceren van onprettige prikkels, bieden 
van duidelijkheid en voorspelbaarheid, enzovoort. Maar ook medische oorzaken (denk aan ontstekingen of 
dementie) aanpakken hoort bij de holistische benadering. 
Probleemgedrag kan verdwijnen of aanzienlijk verminderen als aan de emotionele behoeften tegemoet zijn 
gekomen, of als de medische oorzaak is weggenomen of in intensiteit verminderd en als de omgeving is 
aangepast. 

Het scheppen van dergelijke gunstige omgevingscondities kan ook een voorwaarde zijn voor eventuele verdere 
behandeling. Want als het probleemgedrag desondanks toch blijft bestaan moet het BT verder gaan en is de 
integratieve aanpak aangewezen. 

Ad 2. De integratieve benadering.
Deze benadering verschilt van de vorige in de mate van diepgang of nauwgezetheid. Meestal besteedt een 
BT de integratieve benadering uit aan een extern deskundige, bijvoorbeeld via het Adviespunt of het CCE. 

De integratieve benadering heeft vier, duidelijk omschreven, benaderingswijzen:
Langs de 1e lijn. 
De ontwikkelingsfactoren worden onder de loep genomen. Hoe kan men het beste de persoon tegemoet komen 
op het niveau van zijn of haar emotionele behoeften en op de juiste wijze in communicatie treden. 

Langs de 2e lijn. 
De sociale dimensie wordt gewijzigd. Door de omgeving te informeren, te scholen en te trainen, bijvoorbeeld 
over autisme of over dementie. De omgeving kan aangepast worden om tegemoet te komen aan de basale 
emotionele behoeften van de persoon.

Langs de 3e lijn. 
De psychische dimensie wordt aangepakt. Te denken valt aan: vaardigheidstraining of psychotherapie. Dit kan 
de persoon helpen om problemen op te lossen of zich aan te passen aan de veranderde omstandigheden. 

Langs de 4e lijn. 



De biologische dimensie wordt aangepakt. Denk aan gebruik van medicatie ter ondersteuning van andere 
interventies. Bijvoorbeeld: iemands psychiatrische problematiek of medische problematiek moet eerst aangepakt 
worden eer men verder kan gaan.

5.  Toetsen
Doel:  De BT’s en de teams uit het wonen en het werken weten of de gekozen behandeling effectief is geweest.

Toetsen kan op de volgende manieren:
• Via de 3-maandelijks evaluaties
• Aan de hand van toetsingsinstrumenten, bijvoorbeeld het consensusprotocol (CEP) of de Tvz, af te nemen en 

na een half jaar nog eens, en dan kijken of er verschil te zien is.
• Door een externe deskundige, bijvoorbeeld het CCE, de aanpak van de casus te laten evalueren

Besluiten
Na afloop van de behandeling besluit de clustermanager, gehoord diens BT, welke maatregelen genomen 
worden om die randvoorwaarden te realiseren. 

Profiel en POP
De PB-er legt het gemeten effect van de behandeling en de daarbij behorende maatregelen vast in het Profiel 
en POP van de cliënt. De PB-er zorgt dat de wettelijk vertegenwoordigers van de cliënt en, als dat kan de cliënt 
zelf, over deze stap zijn geïnformeerd.

6.  Borgen
Doel: de BT’s en de teams van het wonen en het werken kunnen de eenmaal ingezette ondersteuning volhouden, 
handhaven, toetsen en bijstellen als dat nodig is. De daarbij behorende randvoorwaarden worden in stand 
gehouden. 

Borgen kan op verschillende manieren:
• via de afgesproken evaluaties 
• door het werken op basis van het integrale persoonsbeeld in alle leefsferen
• door te weten welke hypotheses over de oorzaak van het gedrag zijn getoetst, welke geaccepteerd en 

welke verworpen zijn (zodat een nieuw BT niet weer opnieuw het wiel gaat uitvinden) 
• door de inzet van cliëntvolgend casemanagement
• door de gewenste begeleidingsstijl goed vol te houden en door te geven aan nieuwe teamleden
• door geregelde bij- en nascholing
• door bijvoorbeeld een video te maken aan de start van de aanpak en die geregeld terug te kijken
• door alert te blijven op de valkuilen (zie beleid) 




