
 

 

  

Succesvolle aanpak Victas 

Om escalaties, agressieve en gevaarlijke situaties te 

voorkomen, heeft Victas voor haar nieuwe High Care-

afdelingen de ambitie te werken met een separeervrije 

behandeling. Jan Joosten, opleidingsadviseur bij Victas, legt 

uit hoe dit in zijn werk is gegaan. 

 

“Het team dat in de nieuwe High Care-afdelingen werkt, werd 

ondersteund met een opleidingsprogramma op maat. Als onderdeel 

van High Care zijn er vier bedden van High-Intensive care, waar 

preventief gewerkt wordt met signaleringsplannen, comfortkamers, 

1-op-1 begeleiding en meetinstrumenten zoals de de-

escalatieladder.̋ 

 

Jan vervolgt: ̋ “Een separeervrije behandeling betekent dat onze 

cliënten en medewerkers zo veel als mogelijk escalerende en 

bedreigende situaties voorkomen. De medewerkers van deze 

afdelingen zijn door interne en externe trainers opgeleid in de 

methodiek ‘Separeervrij Behandelen’. Een belangrijk onderdeel 

hiervan is het vroegtijdig herkennen van escalerende situaties en 

het ombuigen daarvan. Dit alles onder het motto ‘begrijpen in 

plaats van beheersen’. In contact blijven en directief communiceren 

zijn hierbij speerpunten. Op die manier kan escalatie, agressie en 

vervolgens separatie worden voorkomen.” 

 

Trots 

De aanpak van Victas blijkt succesvol. De medewerkers van de 

High Care-afdelingen hebben de separeerunit in de eerste maanden 

niet gebruikt. Reden temeer om te zorgen dat het succes 

structureel geborgd wordt. Jan: “Er is veel mogelijk om escalatie te 

voorkomen, maar moed hebben en op elkaar durven te vertrouwen 

zijn essentieel. Daarnaast moet je blijven oefenen en doen, 

learning on the job. Voor het komende jaar hebben we een 

programma waarin oefenen met de methodiek en intervisie 

structureel ingepland om de aanpak te borgen. En de eerste 

resultaten? Daar zijn we trots op, natuurlijk! Maar we zijn er vooral 

trots op dat onze medewerkers een enorme, gezamenlijke drive 

tonen.” 

 

 

Kijk voor meer goede voorbeelden op: 

http://www.duidelijkoveragressie.nl/praktijkvoorbeelden 
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Meer informatie? 

Contactpersoon Jan Joosten 

Functie Opleidings-

adviseur 

E-mail jjoosten@victas.nl 

 

Voor dit praktijkvoorbeeld is gebruik gemaakt van de Ondersteuningsregeling ‘Veilig werken in de Zorg’. De Ondersteuningsrege ling 
is onderdeel van actieplan ‘Veilig werken in de Zorg’, een initiatief van ActiZ, BTN, CNV Zorg & Welzijn, FBZ, FNV, GGZ Nederland, 
Jeugdzorg Nederland, NFU, NU’91, NVZ en VGN, met ondersteuning van het ministerie van VWS 
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