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Voorwoord 
 
Het voorlaatste nummer van de GGazet zette zijn kijker op hoe men in 
spoedgevallendiensten met agressie omgaat en op het ‘Zorg voor 
zorgenden’-project in het PZ te Ieper. In dit nummer gaan we op dit zelfde 
thema verder, maar dan bij een andere populatie: de kinderen en jonge-
ren.  Geert Taghon beschrijft hoe ‘zorgdragende begrenzing’ een component 
is van de attitude tegenover forensische jongeren.  Sara Mermans geeft ons 
een kijk in de preventie en manier van omgaan met agressie bij kinderen met 
een verstandelijke beperking. Filip Vanneste laat tenslotte zijn gedachten 
gaan over de psychische gevolgen van maatschappelijke en opvoedkundige 
ontwikkelingen en opent de ogen voor het gevaar van het ‘uitslaan van de 
slinger’.  
 
Jan Callens 
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Agressie bij jongeren: benaderen vanuit een ‘zorgdragende begrenzing’ 

Geert Taghon, coördinator De Patio Kortrijk 

Geen geitenwollensokken-politiek of 
pampercultuur maar een harde aan-
pak, snelrecht en een sterk sanctiebe-
leid, dat is de tendens van vandaag 
als het gaat over de aanpak van agres-
sie bij jongeren. “En terecht!”, zullen 
velen denken. “Begrijpelijk” zeggen 
wij, maar vanuit onze ervaring binnen 
De Patio moeten we duiden dat het 
succes van ons behandelprogramma 
steunt op een houding van een 
‘zorgdragende begrenzing’. 

De Patio – een forensisch jeugdpsy-
chiatrische afdeling – werd binnen het 
Psychiatrisch Ziekenhuis H. Familie 
(Kortrijk) als nieuwe dienst opgestart 
in 2007. In september van dat zelfde 
jaar werden de eerste jongeren opge-
nomen. Het duurde even vooraleer 
organisatie, team en werking op el-
kaar raakten afgestemd. Bovendien 
maakten we kennis met jongeren die - 
naast hun psychiatrische problema-
tiek - ernstige problemen vertoonden 
met agressieregulatie en impulscon-
trole. De mix van deze doelgroep mét 
de gloednieuwe organisatie zorgde 
voor een moeilijke beginperiode, die 
gekenmerkt werd door veel fysieke 
agressie. Terugkijkend op de voorbije 
5 jaar kan over een positieve evolutie 
gesproken worden. De doelgroep 
bleef weliswaar onveranderd maar de 
fysieke agressie kende een daling van 
50%. 

Een degelijk onderbouwd agressiebe-
leid, ondersteund door het hele team 
en de ruimere organisatie, is van cru-
ciaal belang bij het reduceren van 
fysieke agressie op de afdeling en bij 
het ondersteunen van de jongeren in 
het anders leren omgaan met hun 
agressie. In dit artikel lichten we uit 
dit beleid één element toe, nl. de 
‘zorgdragende begrenzing’. 

Agressie en ontwikkeling 

Agressieve gevoelens zijn bij elk kind 
aanwezig en maken deel uit van de 
gewone ontwikkeling. Normale frus-
traties en gevoelens van agressie ont-

staan omdat een kind geconfronteerd 
wordt met ‘iets niet kunnen’ of ‘iets 
niet mogen’ of omdat ze gevoelens 
van machteloosheid ervaren. Het om-
gaan met deze gevoelens en daarbij 
adequaat gedrag (leren) stellen is dan 
ook een belangrijke ontwikke-
lingstaak voor het kind en een niet te 
onderschatten opvoedingsvaardig-
heid voor de ouder. Een (klein) kind 
leert via de interactie met zijn ouders 
om te gaan met zijn frustraties en 
agressieve gevoelens. Dit veronder-
stelt dat het kind een voldoende goe-
de relatie heeft met zijn ouders waar-
door deze ontwikkeling gerealiseerd 
kan worden. Dit betekent dat er spra-
ke dient te zijn van een veilige en 
voorspelbare context. 

De opvoedingscontext kan verstoord 
worden door verschillende stressfac-
toren waarmee een gezin kan gecon-
fronteerd worden zoals financiële 
problemen, relatieproblemen, chroni-
sche ziekte van een gezinslid en ande-
re moeilijkheden. Tevens kunnen de 
ouderlijke vaardigheden van de ou-
ders onvoldoende ontwikkeld zijn. 
Het betrokken zijn, het positief stimu-
leren, het ontwikkelen van probleem-
oplossende vaardigheden en het om-
gaan met discipline en monitoring 
komt daardoor in het gedrang. 

Anderzijds kunnen de agressieve 
gevoelens sterk geprikkeld worden en 
omgezet worden in moeilijk gedrag 
wanneer de noden van het kind on-
voldoende ingevuld worden. Zo is er 
de nood aan een veilige warme hech-
tingsrelatie, de nood aan zelfontwik-
keling, de nood aan begrenzing en 
structuur. 

Tenslotte zijn er ook individuele kind-
factoren zoals temperament, eigen 
aanleg voor agressie en intelligentie 
die een belangrijke invloed kunnen 
hebben op de agressieontwikkeling 
en de agressieregulatie. 

Al deze factoren zijn nauw verbonden 
met elkaar, beïnvloeden het gezin en 

daarmee ook het gedrag van het kind. 
Wanneer sprake is van een negatieve 
wisselwerking tussen de factoren kan 
problematisch gedrag ontstaan. Als 
binnen de ontwikkeling van een kind 
dit proces van agressiebeleving en 
agressieregulatie niet voldoende 
wordt bijgestuurd, groeit de kans dat 
een kind in de hulpverlening terecht 
komt. Er kan dan zelfs sprake zijn van 
een verstoorde agressiebeleving en 
een uitgesproken agressieregulatie-
problematiek (cfr. de jongeren van De 
Patio). 

We willen hierbij benadrukken dat 
jongeren die problemen ervaren met 
hun agressieregulatie, vaak te kampen 
hebben met het onvermogen om op 
een constructieve wijze in relatie te 
treden. Het is eerder een ‘niet kunne-
n’ dan een ‘niet willen’ want, hoe 
negatief het gedrag ook moge zijn, de 
nood aan relatie blijft bestaan. Vaak 
is het zo dat het agressieve gedrag de 
enige mogelijkheid is voor deze jonge-
ren om iets van deze nood aan relatie 
te kunnen invullen. 

Binnen de hulpverlening is het be-
langrijk om een context te creëren 
waarin de ontwikkelingstaken een 
plaats krijgen met oog voor de indivi-
duele kindfactoren en het invullen 
van basisnoden in het bijzonder: 

 Veilige voorspelbare relaties 

 Zelfontwikkeling 

 Het ervaren van een groeistimule-

rende structuur en begrenzing. 

Een goed agressiebeleid dient moge-
lijkheden te bieden waardoor kinde-
ren en jongeren kunnen oefenen in 
het 'anders' omgaan met hun agressie-
ve belevingen en met de relatie. Een 
team van begeleiders dient dit mee te 
faciliteren en mee te helpen dragen. 
Het terrein waarop met deze jongeren 
gewerkt wordt, dient dan ook een 
oefenklimaat te hebben waarbinnen 
de jongeren kunnen leren omgaan 
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met hun agressieve gevoelens en 
belevingen. Zien hoe anderen op een 
constructieve(re) wijze omgaan met 
hun eigen agressieve gevoelens en 
reageren op de agressie van een an-
der, werkt op zichzelf al agressiere-
gulerend. 

De transfer naar de thuiscontext is de 
aansluitende belangrijke stap. Daar-
om is het noodzakelijk van begin af 
aan de thuiscontext te betrekken bij 
het werk met de jongere zodat ook 
daar een groeiproces op gang ge-
bracht kan worden. 

De ‘zorgdragende begrenzing’ 

Het woord ‘zorgdragend’ betekent in 
de context van onze dienst dat er een 
cultuur wordt gecreëerd waar deze 
jongeren het gevoel krijgen dat ze 
mogen zijn wie ze zijn, dat we ze niet 
veroordelen voor wat ze deden, 
maar waar we zorg voor hen opne-
men. De zorg voor die jongeren 
weerspiegelt zich in dagdagelijkse 
dingen, bv. het zorgen voor kledij, 
het zorgen voor materiaal om hun 
vrije tijd in te vullen… en het zorg 
dragen voor hun contacten met 
thuis. Het betekent vooral ook het 
‘helpen dragen’ van hun agressie, 
het bieden van steun in momenten 
van impulsdoorbraak en het geven 
van (steeds) nieuwe kansen. We bie-
den die kapstokken aan die in de 
vroegkinderlijke fasen normaliter 
worden aangeboden door een lief-
hebbende ouder, maar die bij deze 
jongeren vaak niet of te weinig aan-

wezig waren. Het creëren van een 
klimaat waar deze accenten aanwe-
zig zijn, zonder de rol van ouder op 
te nemen, maakt een essentieel on-
derdeel uit van ons zorgdragend 
behandelklimaat. 

Als team moeten we sterk in onze 
schoenen staan, mentaal flexibel zijn 
en deze zorg samen dragen. Een goe-
de communicatie binnen het team en 
momenten van supervisie zijn onont-
beerlijk. 

Uiteraard is er ook de nood aan 
‘begrenzen’. Het team is voorspel-
baar in het aangeven van duidelijke 
grenzen en we verwachten ook dat 
de jongeren deze grenzen respecte-
ren. Door hun gebrekkige impuls-
controle, hun chaotische ‘innerlijke 
wereld’ en hun psychiatrische pro-
blematiek is er een sterke nood aan 
die begrenzing. Veel van onze jonge-
ren zijn gericht op het ‘hier en nu’ en 
op onmiddellijke behoeftebevredi-
ging. Het niet inwilligen van deze 
behoefte leidt dikwijls tot frustratie 
en agressie. Het installeren van een 
externe structuur (leefregels, dags-
tructuur, beloningssysteem,...) helpt 
hen om zichzelf in de hand te hou-
den, zichzelf te reguleren. De behan-
deling is er op gericht om de externe 
structuur te verinnerlijken en dit via 
diverse therapieën en trainin-
gsprogramma’s. Daarnaast wordt 
ook psychodynamisch gewerkt 
waardoor de agressie kan hertaald 
worden voor de jongeren, de onder-
liggende dynamiek begrepen wordt 

en de jongeren zo andere uitingsvor-
men kunnen ontdekken. 

Tot slot 

Het spreekt voor zich dat een 
‘zorgdragende en begrenzende at-
titude’ onvoldoende is in het om-
gaan met agressie. Deze benadering 
moet thuis horen in een goed onder-
bouwd agressiebeleid dat ontstaan is 
door de afstemming op 4 cruciale 
elementen: onze doelgroep, de per-
soon van de hulpverlener, het team 
en de organisatie. Net zoals een 
‘baby mobile’ steeds in beweging is 
en de elementen met elkaar verbon-
den zijn, zo is ook ons agressiebeleid 
een dynamisch gebeuren waarbij er 
een voortdurende wisselwerking is 
tussen de vernoemde 4 elementen. 
Maar de ervaring leert dat een 
‘containende’ houding van zorg dra-
gen en begrenzen werkt en dat het 
de jongeren helpt in het leren om-
gaan met agressie, met hun impulsen 
en met andere emoties. 

www.depatio.be 

www.geerttaghon.be 
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