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In de zorg voor cliënten met de ziekte 
van Huntington (HR-cliënten) krijgen 
verpleegkundigen regelmatig te maken 
met agressie. Met ERM-vroegsignalering, 
een risicomanagementstrategie voor de 
forensische zorg (ggz), kunnen vroege 
waarschuwingssignalen van agressie 
worden herkend. Hoe dit precies gebeurt 
wordt beschreven in een onderzoek naar 
de toepassing van ERM-vroegsignalering 
bij HR-cliënten 
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De termen agressie, geweld, escalatie, 
incidentgedrag worden vaak gebruikt 
en door elkaar gehaald. De term agres-
sie, afkomstig van het Latijnse woord 
aggredior (ergens gericht op afgaan), 
staat voor ‘gewelddadig gedrag met de 
intentie de ander te beschadigen’. De 
vraag is hoe ‘intentie’ geïnterpreteerd 
kan worden wanneer een cliënt agres-
sief is. De klap van een psychotische 
cliënt die vanuit een waanbeleving een 
verpleegkundige slaat, zogenaamde ‘on-
beheerste agressie’, heeft waarschijnlijk 
een andere lading dan een agressieve 
klap door een cliënt die zijn zin niet 
krijgt en zich gekrenkt voelt, de zoge-
naamde ‘frustratieagressie’.
Uit onderzoek blijkt dat medewerkers in 
de geestelijke gezondheidszorg vaak met 
agressie te maken hebben en dat deze er-
varingen beschadigend zijn voor de emo-
tionele gemoedstoestand, invloed hebben 
op ziekteverzuim en dat er een duidelijke 
relatie is met risico voor burn-outver-
schijnselen.1 Martin en Daffern2 hebben 
de invloed van agressie op zorgmedewer-
kers onderzocht en concluderen dat een 
geïntegreerde riskmanagementstrategie 
nodig is om zorgverleners, die met agres-
sie te maken hebben, te ondersteunen. 

CORRESPONDENTIE 
FRANS FLUTTERT

FRANSAIR74@GMAIL.
COM

TREFWOORDEN
 ➜ Vroegsignalering
 ➜ Ziekte van Huntington
 ➜ Agressie

Introductie ERM-
vroegsignalering 
bij de ziekte van 
Huntington



ONDERZOEK&PRAKTIJK

45
TVZ 06/2019

Ook in de zorg voor cliënten met de 
ziekte van Huntington (verder aange-
duid met HD-cliënten) krijgen verpleeg-
kundigen regelmatig te maken met 
agressie van cliënten.3 De ziekte van 
Huntington is een genetische hersen-
ziekte met toenemende symptomen van 
bewegingsstoornissen, cognitieve ach-
teruitgang en vaak psychiatrische pro-
blemen.4 Agressie bij deze doelgroep is 
veelal een reden voor opname in een 
verpleeghuis. Huntington is een com-
plexe progressieve ziekte die niet te ge-
nezen is, met een gemiddelde levensver-
wachting van 20 jaar na het begin van 
de symptomen. Door de cognitieve 
stoornissen, neuro-psychiatrische pro-
blematiek en karakterveranderingen zijn 
bij HD-cliënten gedragsproblemen aan 
de orde van de dag. Het gaat dan meest-
al om gedragingen als ongeduld, herha-
lend gedrag, vertraagd reageren en apa-
thie. Meestal zijn deze goed hanteerbaar 
voor zorgmedewerkers en leiden deze 
niet tot crisissituaties. Maar bij sommige 
cliënten schieten de gangbare benade-
ring en aangebrachte structuur tekort. 
Hierdoor kan gedrag ontstaan dat door 
zorgmedewerkers als moeilijk hanteer-
baar wordt ervaren. Het gaat hierbij 
meestal om ernstige ontremming, 
dwangmatigheid en agressie. Dit vraagt 
van verpleegkundigen veel deskundig-
heid en toewijding om de zorg voor deze 
cliënten te kunnen verlenen. Ondanks 
dat in de literatuur duidelijk blijkt dat 
agressie een belangrijke factor in de 
HD-zorg is,3 is er voor deze specifieke 
vorm van zorg geen risicomanagement-
strategie om de agressie te managen.
De ERM-vroegsignalering (Early Recog-
nition Method, verder aangeduid met 
ERM) is een risicomanagementstrategie 
voor de forensische zorg (ggz) om vroege 
waarschuwingssignalen van agressie te 
kunnen herkennen en vervolgens in een 
vroeg stadium van agressie dit adequaat 
te hanteren.5,6 Onderzoek naar ERM in 
forensische zorg toont aan dat de toepas-
sing van deze strategie heeft geleid tot 
een afname van 52 procent van het aan-
tal ernstige incidenten en ook de ernst 
van de agressie nam significant af.7 
ERM is een evidence-basedstrategie, 
ontwikkeld in de verplegingsweten-

schap, en nog voortdurend in ontwikke-
ling voor een breder bereik dan de fo-
rensische zorg. Dit leidde tot de vraag 
wat de betekenis van ERM kan zijn in 
de zorg voor HD-cliënten die agressief 
gedrag vertonen. Hiertoe is in 2015 in 
een HD-expertisecentrum in Apeldoorn 
een twee jaar durend pilot-project ge-
start (verder aangeduid met ERM-HD-
project). Hierin is bestudeerd op welke 
wijze ERM van toegevoegde waarde kan 
zijn in de zorg voor HD-cliënten. 

ERM-VROEGSIGNALERING
ERM is in eerste aanleg ontwikkeld en 
bestudeerd ter preventie van psychosen 
bij cliënten met schizofrenie.8 Dit con-
cept is door Fluttert e.a. doorontwik-
keld tot een omvattende riskmanage-
mentstrategie om escalatie van gedrag, 
met name agressie, beter te kunnen be-
heersen.9 In de toepassing van ERM 
leren cliënten samen met hun zorgver-
lener hun gedrag te monitoren, vroege 
waarschuwingssignalen van agressie te 
herkennen en deze te registreren in een 
signaleringsplan. 
Vroege waarschuwingssignalen zijn  
gedachten, waarnemingen of gedrag in 
de fase van toenemende gedragsont-
sporingen. Voorbeelden van vroege 
waarschuwingssignalen zijn: onrustig 
worden, slecht slapen, weinig kunnen 
hebben, terugtrekken  of zich geïrri-
teerd voelen. 

De visie achter ERM is dat ontwrichtend 
gedrag, waaronder agressie, zich geleide-
lijk ontwikkelt en dat vooral in het begin 
van gedragsontsporing er mogelijkheden 
zijn voor stabiliserende interventies (zie 
figuur 1: Proces van escalatie). Een voor-
deel van het monitoren van gedrag bij het 
begin van gedragsontsporing is dat cliën-
ten beter in staat zijn om zelf hun gedrag 
te monitoren, waarmee zelfmanagement 
van risicogedrag wordt bevorderd. 
In het ERM-protocol staat beschreven 
op welke wijze de methode moet (of 
kan) worden toegepast. De opzet is om 
dit in samenwerking met de cliënt te 
doen. In de praktijk blijkt dat dit niet al-
tijd haalbaar is door onwil of onvermo-
gen van de cliënt. Dan kan besloten 
worden dezelfde stappen toe te passen, 
maar dan zonder actieve deelname van 
de cliënt door middel van een ERM-ob-
servatieplan. De ERM-toepassing be-
staat uit de volgende fasen: 
1. Introductie: De cliënt, en indien mo-
gelijk de familie, wordt verteld wat een 
signaleringsplan is. Tegelijk wordt geïn-
ventariseerd welke factoren deze inter-
ventie kunnen beïnvloeden;
2. Inventarisatie: Met de cliënt wordt 
besproken welke vroege waarschu-
wingssignalen in het signaleringsplan 
worden beschreven;
3. Monitoring: De cliënt wordt geleerd 
om zijn gedrag te scoren aan de hand 
van de vroege waarschuwingssignalen 

FIGUUR 1 PROCES VAN ESCALATIE
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zoeker. Gedurende de hele projectperio-
de zijn er 12 bijeenkomsten geweest 
waarin de voortgang van het project 
werd geëvalueerd en eventuele aanpas-
singen werden besproken en vastgesteld. 
Bij aanvang van het project hadden de 
forensisch onderzoeker (trainer en ont-
wikkelaar van ERM) en een aantal leden 
van de projectgroep van het HD-exper-
tisecentrum enkele bijeenkomsten waar-
in werd bepaald welke aanpassingen 
nodig waren in het ERM-protocol, de 
bijbehorende training en de praktijktoe-
passing in de HD-praktijk. Daarmee kon 
de ERM-werkwijze goed aansluiten bij de 
specifieke zorgcontext van de HD-zorg-
verleners. Vervolgens kregen alle EVV’s 
van de twee HD-afdelingen de eendaagse 
ERM-training, waarna de praktijktoe-
passing kon starten. Om te monitoren 
hoe ERM in de HD-praktijk werd erva-
ren, was er op iedere afdeling een log-
boek waar verpleegkundigen aantekenin-
gen konden maken over hun ervaringen 
met ERM. 

Onderzoek
Het doel van het kwalitatieve onderzoek 
was om bij verpleegkundigen te bestu-
deren hoe ERM kan bijdragen aan opti-
maal riskmanagement en een betere be-
heersing van incidenten bij cliënten met 
de ziekte van Huntington. Het proces 
stond hierbij centraal; er zijn geen 
kwantitatieve gegevens bestudeerd 

die in het signaleringsplan staan be-
schreven;
4. Acties: Stabiliserende acties worden 
beschreven. 
Een theoretisch kenmerk van ERM is 
het zogenaamde ‘Signature Risk’, ofwel 
de handtekening van gedrag dat erop 
duidt dat iedere cliënt zijn specifieke 
profiel van escalatie heeft.5 Het doel van 
ERM is om cliëntspecifieke vroege 
waarschuwingssignalen te bepalen, die 
als het ware de inhoud van de ‘signatu-
re-risk’ weergeven. Ter ondersteuning 
van fase 2 is een lijst met de beschrij-
ving van 44 vroege waarschuwings-  
signalen ingedeeld in 14 categorieën. Dit 
is de Forensic Early Signs of Aggression 
Inventory (FESAI).9 

PROCESBESCHRIJVING 
Er werd een projectplan opgesteld, 
waarin is beschreven hoe ERM zou 
worden geïmplementeerd en bestu-
deerd. Het twee jaar durend ERM-HD-
project bestond uit drie onderdelen, te 
weten: (1) Voorbereiding en implemen-
tatie, (2) Onderzoek en (3) Resultaten en 
vervolgstappen. 

Voorbereiding en implementatie 
De projectgroep werd multidisciplinair 
samengesteld met een projectleider, 
HD-verpleegkundigen, psychologen, 
teamleiders, een specialist ouderenge-
neeskunde en de forensisch ERM-onder-

(zoals bijvoorbeeld incidenten) omdat in 
deze eerste fase van onderzoek de toe-
pasbaarheid van ERM in de zorg en de 
ervaringen van verpleegkundigen cen-
traal stonden. De keuze is gemaakt om 
cliënten niet te belasten met onder-
zoeksactiviteiten gezien de kwetsbaar-
heid van specifiek deze cliëntengroep. 
Het beschrijvende observationele on-
derzoek bestond uit individuele semi-
gestructureerde interviews bij vijf ver-
pleegkundigen. De interviews werden 
geanalyseerd volgens een analytische 
deductieve aanpak, waarbij tekstfrag-
menten gereduceerd werden tot labels 
waaraan betekenis werd toegekend. 
Voor het onderzoek is toestemming ge-
kregen na een ethische toetsing door de 
wetenschapscommissie van het HD-ex-
pertisecentrum en alle deelnemende 
verpleegkundigen hebben ‘informed 
consent’ gegeven.

Resultaten en vervolgstappen
De thema’s die uit de individuele semi-
gestructureerde interviews naar boven 
kwamen waren: kennis over en toepas-
sing van het protocol, tijdsinvestering, 
samenwerking in eigen team, andere 
disciplines en met de andere HD-afde-
ling, en de meerwaarde van het proto-
col. 
Een aantal geïnterviewden vond het 
moeilijk om het ERM-protocol toe te 
passen en eigen te maken. Daarbij leek 
ook sprake te zijn van enige ‘koudwa-
tervrees’. Wanneer wel met het 
ERM-protocol gestart werd, leidde dit 
tot positieve ervaringen. De geïnter-
viewden gaven aan dat ze zich veel be-
wuster werden van mogelijke waarschu-
wingssignalen en ook veel gerichter het 
gedrag van hun cliënten observeerden: 
‘…het gaf mij veel meer inzicht om voor-
af goed te kijken naar een cliënt, van wat 
is er gebeurd met die cliënt en hoe gaat 
het met die cliënt, voordat je zelf al din-
gen gaat invullen’. Wel gaven ze aan dat 
het protocol wellicht niet geschikt is 
voor iedere cliënt, zoals bij cliënten 
waarvan de communicatie erg is ver-
stoord. Ook werd de inhoud van het 
ERM-protocol door sommigen als te 
ingewikkeld beoordeeld. Daarnaast 
werd vastgesteld dat het gebruik van 

FIGUUR 2 FICTIEF VOORBEELD VAN EEN ERM-KAART

X X

X X X X X

XXXXX

3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7

VROEG WAARSCHUWINGSIGNAAL 1:

Verstoring van het kontakt

Datum

Niveau 3: problematisch

Niveau 2: ontregeld

Niveau 1: stabiel
     Vaak om hulp vragen, oogt
wel ontspannen en kan
luisteren en rustig praten.

Grote ogen, onrustige
mimiek, niet luisteren en
haperend praten

Op bed liggen, transpireren en
vaak roepen

OMSTANDIGHEDEN/ CONTEXT/ EVT. ACTIE

Bij gedrag op niveau 2 en 3 mr. ** rustig 
toespreken, even bij hem gaan zitten. Bij
vertrek duidelijk maken wanneer je terugkomt.



ONDERZOEK&PRAKTIJK

47
TVZ 06/2019

ERM minder goed past bij cliënten met 
milde problematiek, omdat de beperkte 
urgentie van de problemen de tijdsin-
vestering onvoldoende rechtvaardigt. 
Wat betreft de samenwerking met an-
dere disciplines, is vooral de psycho-
loog nadrukkelijk betrokken bij ERM 
en kijkt en denkt deze met de verpleeg-
kundigen mee. 
Ondanks bovenstaande ‘startproble-
men’ vonden alle geïnterviewden dat 
het ERM-protocol meerwaarde had 
voor zowel de zorg en begeleiding als 
voor hun cliënten, en dat het de kwali-
teit van leven van hun cliënten kan be-
vorderen: ‘Je pakt signalen veel eerder 
op. … als we iets vóór kunnen zijn, dan 
heeft hij [de cliënt] die spanningen niet’. 
Een fictief voorbeeld van een signale-
ringskaart is weergegeven in figuur 2: 
Fictief voorbeeld van een ERM-kaart. 

Een voorbeeld van een interactie met 
de cliënt behorend bij figuur 2 kan 
zijn: wanneer  de verpleegkundige ver-
storing van het contact opmerkt (zoals 
omschreven in de signalen), spreekt de 
verpleegkundige de cliënt rustig toe en 
zegt te zien dat de cliënt gespannen is 
en dat ze nu tijd voor hem neemt. Ze 
gaat bij hem zitten en probeert te be-
spreken wat de cliënt bezighoudt. Ver-
volgens wanneer de verpleegkundige 
de cliënt verlaat zegt ze nadrukkelijk 
wanneer ze weer terugkomt. Belangrijk 
is dan dat de verpleegkundige daad-
werkelijk terugkomt op het moment 
dat ze heeft aangegeven. 
Aanvullend op de semigestructureerde 
interviews volgde een evaluatiebespre-
king tussen verpleegkundigen, teamlei-
ders, psycholoog en de forensisch 
ERM-onderzoeker. In deze bespreking 

werd vastgesteld hoe het ERM-proto-
col kon worden aangepast, zodat het 
compacter werd en eenvoudiger toe te 
passen in de HD-zorg. Na revisie van 
het ERM-protocol volgde nog een eva-
luatiebespreking waarna het 
ERM-HD-Verkorte Protocol definitief 
werd vastgesteld (zie figuur 3: Frag-
ment uit ERM-HD-Verkorte Protocol). 
Vervolgens gaf de forensisch ERM-  
onderzoeker een presentatie voor alle 
verpleegkundigen om het vernieuwde 
ERM-HD-Verkorte Protocol en de 
werkwijze ervan toe te lichten. Hier-
mee werd ERM op een vernieuwde 
wijze binnen de twee zorgteams        
geïntroduceerd, waarbij werd af-      
gesproken dat ERM op indicatie zal 
worden toegepast, in de plaats van   
het –zoals aanvankelijk bedoeld- bij 
alle cliënten toe te passen.

FIGUUR 3 FRAGMENT UIT HET ERM-HD-VERKORTE PROTOCOL
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BESCHOUWING
Voor de verpleegkundigen in dit project 
was het een nieuwe ervaring om te wer-
ken met een riskmanagement ERM-pro-
tocol. Dit betekende voor de projectgroep 
een uitdaging om een pilot met onder-
zoek op te zetten waarin: (1) het forensi-
sche ERM-protocol zo aangepast zou 
worden dat dit toepasbaar is voor HD-
zorg, (2) de medewerkers goed bij het 
project worden betrokken, en (3) de pilot 
onderzoekmatig wordt gemonitord. Het 
resultaat is bemoedigend: uiteindelijk is 
er een HD-versie van het ERM-protocol 
ontwikkeld, onderzoek gaf inzicht in de 
resultaten van toepassing en de betrok-
ken medewerkers toonden zich toegewijd 
om met ERM aan de slag te gaan. Het is 
opmerkelijk hoe deze oorspronkelijke 
kennis uit de forensische psychiatrie van 
toegevoegde waarde kan zijn in de com-
plexe en specifieke HD-zorg. Ook in de 
HD-zorg blijkt immers het identificeren 
van vroege waarschuwingssignalen bij te 
dragen aan het beter begrijpen en mana-
gen van agressie. Wel moest het 
ERM-protocol grondig herzien worden, 
zodat het beter aansloot bij de context 
van HD-zorg. Met deze resultaten rijst de 
vraag of verpleegkundigen bij de zorg 
voor HD-cliënten standaard geschoold 
zouden moeten worden in het toepassen 
van kennis en werkwijzen bij riskma-
nagement. In de reguliere en forensische 
psychiatrie is dit al jaren vanzelfspre-
kend, wellicht dat dit project een indica-
tie kan zijn riskmanagement, zoals bij-
voorbeeld ERM, ook op te nemen in de 
scholing voor HD-zorg.
Bij de start van het project was het doel 
om het ERM-protocol breed toe te pas-
sen door verpleegkundigen in de HD-
zorg. Dit bleek te optimistisch; om het 
ERM-protocol van toegevoegde waarde 

te laten zijn in de totale zorg binnen een 
HD-afdeling, bleek het beter om in 
overleg met de psycholoog het 
ERM-protocol op indicatie in te zetten. 
Daarmee zal het ERM-protocol niet tot 
de standaardwerkwijze behoren, desal-
niettemin gaven de medewerkers duide-
lijk aan dat de mogelijkheid tot het toe-
passen van het protocol van voldoende 
toegevoegde waarde is om de kennis 
hierover up-to-date te houden. 
Bij dit onderzoek is geen crisis-analyse 
gemaakt van crisisvoorvallen. Dit kan 
zinvol zijn voor vervolgonderzoek, indien 
de implementatie van ERM geborgd is. 
Ondanks dat de ervaringen van cliënten 
niet in het onderzoek betrokken zijn, en 
derhalve in de resultaten niet aan bod 
komen, volgt hier toch een opmerking 
over de mogelijke betekenis van ERM 
voor cliënten en familie. De complexiteit 
en ernst van HD maakt het voor cliënten 
en familie vaak moeilijk gedragsontrege-
ling met agressieve tendensen te begrij-
pen en te managen. ERM kan bijdragen 
aan betere herkenbaarheid ervan. Ook als 
de ontregeling daarmee niet vermeden 
kan worden, geeft het wel inzicht hoe 
agressie kan opbouwen en verlopen, met 
meer begrip voor de onmacht die dit kan 
oproepen bij cliënt en familie. De pro-
gressieve aard van de HD-aandoening 
maakt dat strategieën zoals ERM het 
ziekteverloop niet gunstig kunnen beïn-
vloeden. Toch zal toegenomen inzicht in 
gedrag van cliënten, specifiek voor deze 
doelgroep, in belangrijke mate bijdragen 
aan betekenisvolle interacties waarbij de 
cliënt zich begrepen voelt en verpleeg-
kundigen meer handelsbekwaam zijn in 
geval van agressie-uitingen. 
Ondanks het enthousiasme waarmee 
deze pilot en het bijbehorende onder-
zoek is verlopen, is bescheidenheid over 

de resultaten op zijn plaats. Het betreft 
immers een pilot met onderzoek op re-
latief geringe schaal. Daarom zijn de re-
sultaten niet generaliseerbaar naar an-
dere zorginstellingen voor patiënten 
met HD. Desalniettemin lijkt deze pilot 
toch een indicatie te zijn dat het 
ERM-protocol-HD-versie, met de ver-
nieuwde inzichten van vroege waar-
schuwingssignalen, verpleegkundigen 
een nieuwe invalshoek biedt om agressie 
bij HD-cliënten beter te begrijpen en 
beter te managen.  
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Samenvatting
 ➜ Verpleegkundigen krijgen in de 

zorg voor cliënten met de ziekte van 
Huntington regelmatig te maken met 
agressie van cliënten.

 ➜ Met behulp van ERM-Vroegsignale-
ring kunnen vroege waarschuwings-
signalen van agressie worden herkend

 ➜ Speciaal voor verpleegkundigen 
die werken met Huntington-cliënten 
is er een ERM-HD-Verkorte Protocol 
ontwikkeld.

 ➜ Dit protocol wordt niet standaard, 
maar op indicatie, ingezet.


