
SAFEWARDS

 B A L A N S  T U S S E N

V R I J H E I D  E N

V E I L I G H E I D

Een gevoel van veiligheid is niet alleen
een basis voor elke vorm van
gemeenschap, zonder veiligheid is een
therapeutische opdracht onmogelijk.
Veiligheid enerzijds, en respect en
gelijkwaardigheid anderzijds, gaan hand
in hand: wordt het ene afgebouwd, dan
zal het andere ook afnemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Safewards  is een manier om na te
denken over dit evenwicht, en biedt
daarnaast praktische handvatten met als
doel de veiligheid op een afdeling te
verhogen.  Het model werd al vaker
toegepast met een positief resultaat als
gevolg. 

 

De patiëntengroep  
Het personeel  
Het beleidskader  
De fysieke omgeving   
De specifieke karakteristieken van elke
patiënt.
Het leven buiten de institutie

De doelstelling van Safewards  is samen te
vatten als ‘zo weinig mogelijk’: zo weinig
mogelijk conflict en inperking. Dit doel kan
bereikt worden door in te grijpen op
verschillende domeinen.  Deze domeinen
zijn:  
 

Binnen elk van deze domeinen kunnen
zich bepaalde situaties voordoen waarbij
agressie ontlokt  kan  worden. Het
personeel heeft hierin een belangrijke
functie: zij kunnen het verschil maken door
risicosituaties vroegtijdig te detecteren en
na te denken over hoe deze  beheerst of
voorkomen kunnen worden.
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DE FYSIEKE OMGEVING: 
De fysieke omgeving kan enerzijds conflict
uitlokken,  maar anderzijds ook
inperken. Het punt waarop ontdekt wordt
dat de uitgang is vergrendeld kan leiden
tot weerstand of een inzinking van het
zelfrespect van de patiënt. 

DE PATIËNTENGROEP: 
Onenigheid tussen de patiënten is
onvermijdelijk: mensen komen niet altijd
goed overeen.  Ze wonen dicht bij elkaar
en hebben dit niet gekozen.   
 

DE SPECIFIEKE KARAKTERISTIEKEN VAN
ELKE PATIËNT:
Een grote  waaier  aan  karakteristieken  kan
aanleiding geven tot conflictgedrag. We
verdelen deze onder in 3 groepen:  
Symptomen, persoonlijkheidskenmerken en
demografische kenmerken (jonge mannen).   
 

HET PERSONEEL : 
Het personeel draagt zorg voor de interne
structuur. Deze bestaat uit de
gedragsregels van de patiënten, de
dagelijkse en wekelijkse routine over wat
er wanneer en waar gebeurt, en de
algemene ideologie die het personeel
hanteert.  
 
HET BELEIDSKADER:  
Het beleidskader omvat beperkingen op
het gedrag van patiënten.  Veel van  deze
zaken staan niet onder controle van het
personeel. De manier waarop ze worden
uitgevoerd  ligt  echter  wél  in de handen
van het personeel. 
 

HET LEVEN BUITEN DE INSTITUTIE:
Stressoren van buitenaf hebben grotendeels
betrekking op de vrienden, familie of
thuissituatie van de patiënt. Een vijandig of
verontrustend contact met vrienden en familie
kan leiden tot ongerief en conflictgedrag.

DOMEINENINTERVENTIES
WEDERZIJDSE VERWACHTINGEN: 
Wederzijdse verwachtingen van het gedrag
van het personeel en de patiënten,
gezamenlijk ontwikkeld en gepresenteerd in
postervorm op de afdelingen. 
 
CALM BOX: 
Een doos vol geruststellende items voor
gebruik tijdens perioden van nood en / of
onrust.  
 
ZACHTE.WOORDEN:
Posters en ansichtkaarten die op afdelingen
worden weergegeven. Deze geven tips voor
communicatie met de patiënten.   
 
ONTSLAGBERICHTEN: 
Berichten van verhuisde patiënten worden op
de afdeling weergegeven. Dit om conflicten
als gevolg van uitzichtloosheid te
verminderen.
 
WEDERZIJDSE HULP-BIJEENKOMSTEN: 
Elke ochtend bijeenkomsten van patiënten
om proactief de conflicten in de groep te
identificeren, te bespreken en op te lossen.
 
KEN ELKAAR: 
Een map met informatie over personeel en
patiënten, ontworpen om gesprekken te
stimuleren tussen personeel en patiënten.

In wat volgt vinden we enkele interventies die
toegepast kunnen worden  binnen  het
dagelijkse leven in de institutie. Via interventies
kunnen we  factoren verminderen die instaan
voor het ontstaan van de triggers, om
vervolgens de link tussen de trigger en het
conflict doorsnijden. 


