
Wat is daarmee gedaan?

Checklist: Veilig werken in
spanningsvolle situaties

Kies een spanningsvolle situatie die ji j/je team hebt
meegemaakt.
Analyseer deze situatie aan de hand van de zes stappen*
door antwoord te geven op de vragen hieronder.

 
*Het zes stappen model wordt onderaan deze checklist toegelicht. 

INCIDENT ANALYSE

SIGNALEREN1.

Wat waren de eerste tekenen van oplopende spanning?

Check stap 1: Ik heb vroegtijdig gesignaleerd  JA/NEE
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Hoe is het gedrag geduid?

2. ANALYSEREN

Wat was er aan de hand?

Is er een signaleringsplan? Is het geraadpleegd en wat 
zegt dat hierover?

Check stap 2: De analyse is grondig gedaan   JA/NEE
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Hoe waren de taken verdeeld?

3. PLANNEN

Hoe hebben jullie de acties vooraf afgestemd?

Wat waren de doelen?

Check stap 3: De planning is bij ons ‘on point’ en was 
                      voor alle betrokkenen duidelijk  JA/NEE
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Voldeden deze interventies, en waarom wel/niet?

4. REAGEREN

Welke interventies heb je gekozen en waarom?

Hoe was het vaardigheidsniveau van de betrokkenen?

Check stap 4: Mijn collega’s en ik zijn goed op elkaar 
afgestemd en wisten wat te doen in 
deze situatie                             JA/NEE
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Welke conclusies, aandachtspunten en verbetermogelijk-
heden leverde dat op?

5. EVALUEREN

Is het incident nabesproken en zo ja hoe/op welke manier?

Check stap 5: We hebben deze situatie goed en open
                       besproken                               JA/NEE
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Is er iets in het dossier genoteerd en zo ja ,  wat?

6. AFWIKKELEN

Aan wie is er gemeld?

Check stap 6: We hebben dit incident zorgvuldig afgewikkeld 
                                                                        JA/NEE

Is er aanleiding geweest om het signaleringsplan aan te
passen?

Zijn de betrokkenen opgevangen en zo ja hoe? Denk aan 
de cliënt, medecliënten, bezoek, collega’s.
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Hoe kijk j i j  zelf terug op het incident?

CHECK SLOTVRAGEN

Hoe heb ji j  de cliënt/patiënt betrokken bij de verschillende
stappen in het proces?

Hoe kijkt jouw team terug op het incident?

En als laatste, een vraag voor de/je leidinggevende: 
worden (alle) incidenten geëvalueerd en zo ja hoe?
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SIGNALEREN

Deze zes stappen zijn de basis voor het methodisch 
werken in spanningsvolle situaties, incidenten en agressie.

Met een checklist volgens het SAPREA© model kan de professional,
of het team van professionals gericht zoeken naar

verbetermogelijkheden.
Het beste werkt het natuurli jk wanneer je met de cliënt/leerling

samenwerkt bij de verschillende stappen. 
Door aan te sluiten bij het verhaal van de cliënt/leerling 

doen er zich mogelijkheden voor die leiden tot meer 
begrip, aansluiting en zelfregie.

Stap 1 van het SAPREA© model is het signaleren van gedrag dat 
mogelijkerwijs tot een crisis leidt. Oppervlakkig gezien li jken incidenten
onverwacht te ontstaan. Toch blijkt bij doorvragen en onderzoeken dat 
men de escalatie heeft zien aankomen.

ANALYSEREN
Op basis van wat je ziet/ hoort/ voelt maak je een analyse. 
Wat is hier aan de hand? Hoe is de situatie? Denk aan; persoon, gedrag,
omgeving, collega’s, urgentie, veiligheid, andere factoren.
Welke mogelijkheden heb je? Het maken van een signaleringsplan is in feite
de analyse die je samen met cliënt/leerling maakt.

PLANNEN
Wat ga je doen en wat is daarvoor nodig? 
Alleen of met collega’s? Welke omgeving? Welk tijdstip? 
Hoe creëer ik veiligheid in de situatie? 
Waar ga je staan/ zitten t.o.v. de cliënt?
Hoe is de ruimte ingericht? 
Wat bespreek je met je collega’s en wat niet? Wat doe je?
Waar ben je goed in? Wat vind je lastiger? Wat doe je zelf en wat laat je een
collega doen?

Het tweede deel van het signaleringsplan bestaat in feite ook uit plannen: 
Wat gaat de cliënt/leerling doen als hij/ zij  in fase 1 of 2 komt? 
Wat gaat de begeleiding doen?

ZES STAPPEN SAPREA© MODEL
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REAGEREN

ZES STAPPEN SAPREA© MODEL

Actie en reactie in de communicatie over en weer: gesprekstechniek.
Meebewegen, methodisch een bepaalde interventie kunnen inzetten. 
Wanneer zet je welke techniek in?
Kun je jezelf trainen in de stappen, ervaring opdoen? Oefenen met elkaar 
maar ook in het dagelijks contact met cliënten of patiënten: train jezelf 
als professional.

EVALUEREN
Rendement om beter met spanningsvolle situaties om te gaan en een 
crisis te voorkomen is van situaties een leermoment te maken.
Wat gebeurde er, hoe heeft dit kunnen ontstaan? 
Kunnen we dit in de toekomst voorkomen en zo ja; hoe? 
Wat is daarvoor nodig vanuit de organisatie? 
Wat is daarvoor nodig in contact met cliënt, leerling, bewoner of patiënt?

AFWIKKELEN
Procedures om het incident vast te leggen, eventuele afspraken die hieruit
volgen, voorzorgsmaatregelen voor een volgende keer en dergelijke. 
Eventueel aangifte en procedures.

Hulp nodig met invullen en implementatie?  
tel: +31(0)161-231118   

mail:  info@trifier.nl 


