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CrisisinterventieCrisisinterventie

Verschillende definities van crisisVerschillende definities van crisis
Verschillende organisaties van Verschillende organisaties van 
crisisdienstencrisisdiensten
Verschillende regio’s met specifieke Verschillende regio’s met specifieke 
kenmerkenkenmerken
Verschillende opvattingen rond Verschillende opvattingen rond 
verwijzingenverwijzingen
Verschillende hulpverlenersVerschillende hulpverleners
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Acute situaties lijken op elkaar Acute situaties lijken op elkaar 



Aspecten die een rol spelen bij  Aspecten die een rol spelen bij  
een crisiseen crisis

Cliënte/cliëntsystemenCliënte/cliëntsystemen
SpoedSpoed
Andere betrokkenenAndere betrokkenen
De situatieDe situatie
InformatieInformatie
Verschillende belangenVerschillende belangen
De mogelijkheden De mogelijkheden 



Het proces van de crisisinterventieHet proces van de crisisinterventie

chaoschaos structurenstructuren

Aanmelding 

Voorbereiding

Interventie

Evaluatie



GevaarGevaar

Het begrip gevaarHet begrip gevaar
IBSIBS
Aanmeldingsredenen voor de acute dienstAanmeldingsredenen voor de acute dienst
Andere betrokkenenAndere betrokkenen
Meten van gevaarMeten van gevaar
Herkennen van gevaarHerkennen van gevaar



Een onderzoekEen onderzoek
G.G.HerrmannHerrmann MScNMScN en dr. B.en dr. B.LendemeijerLendemeijer

Wetenschappelijk onderzoekWetenschappelijk onderzoek
VraagstellingVraagstelling
Soort onderzoek (design)Soort onderzoek (design)
ResultatenResultaten
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Vervolg Vervolg 
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Communiceren rond Communiceren rond 
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Leren herkennen van onveiligheid (training en opleiding)Leren herkennen van onveiligheid (training en opleiding)
Bekend zijn met de nodige interventies rondom Bekend zijn met de nodige interventies rondom 
onveilige situaties (richtlijn hoe om te gaan met onveilige situaties (richtlijn hoe om te gaan met 
onveiligheid en agressie in een organisatie)onveiligheid en agressie in een organisatie)
Kunnen communiceren over onveiligheidKunnen communiceren over onveiligheid

..

Met de collega's 
in de acute dienst

Met de politie in de 
acute situatie



Ontwikkelen van een richtlijnOntwikkelen van een richtlijn
juni 2003 tot januari 2005juni 2003 tot januari 2005

Het project: Het project: samenwerken in acute situatiessamenwerken in acute situaties

Het verzamelen van de informatieHet verzamelen van de informatie
De methode van gestructureerde meningsvormingDe methode van gestructureerde meningsvorming
De tijdsplanning; stand van zakenDe tijdsplanning; stand van zaken
De implementatieDe implementatie
Subsidie OGZ fondsSubsidie OGZ fonds

G.G.HerrmannHerrmann MscNMscN,  ,  
dr. B. dr. B. LendemeijerLendemeijer



TerugblikTerugblik

Mevr de GraafMevr de Graaf

De crisisDe crisis
Het procesHet proces
Herkennen van onveiligheidHerkennen van onveiligheid
Communiceren rond onveiligheidCommuniceren rond onveiligheid
De richtlijn rond samenwerken met de De richtlijn rond samenwerken met de 
politiepolitie
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