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Methodisch en multidisciplinair werken

Stap 1:
Is er sprake van een probleem? 
• Bespreken in de gedragsvisite 
• Nagaan: om welk gedrag gaat het, in hoeverre en op 

welke wijze is het een probleem, voor wie is het een 
probleem en hoe hoog is de lijdensdruk, is er sprake  
van gevaar en voor wie

• De arts onderzoekt of er sprake is van een lichamelijke 
en/of psychiatrische oorzaak

• Er wordt afgesproken wie in overleg gaat met de cliënt/
vertegenwoordiger

Stap 2:
Probleemanalyse
• De arts behandelt somatische en/of psychiatrische 

oorzaken van mogelijke veranderingen in het gedrag  
• De psycholoog voert een gedragsanalyse uit, waarbij  

het bio-psycho-sociale model als kader gebruikt wordt
•  Waar komt het gedrag vandaan, hoe wordt dit in stand 

gehouden. Gebruikelijke observatie-instrumenten: 
Stoplichtmethode (+kleurenschema), ABC-schema.
Indien mogelijk wordt een 0-meting ingezet

Stap 5:
Evaluatie:
• Heeft de behandeling effect? Is het doel behaald?  

- Zo ja: moet de behandeling vervolgd worden?  
- Zo nee: de methodische cirkel wordt (deels)  
  opnieuw doorlopen 

• Overweeg de inzet van andere methodieken,  
zoals Video Interactie Ouderenzorg (intern)

• Overweeg de inzet van externe expertise,  
zoals het CCE en/of een ouderenpsychiater

Stap 4:
Uitvoering interventie:
• Op basis van de analyse stelt de psycholoog een 

interventie op. Deze worden vastgelegd in het dossier 
van de bewoner volgens de PDAE-methodiek 

• Deze interventie bevat onder andere:  
- een realistisch en meetbaar behandeldoel 
- de manier waarop het gedrag wordt gemeten  
- een evaluatiedatum Stap 3:

Probleemdefinitie:
• Er is een gezamelijke visie op het gedrag met  

bijbehorende werkhypothese
• Er wordt een keuze gemaakt welk aspect van  

het gedrag(als eerste) behandeld wordt 

Stap 0:
Rapporteren onder het label gedragsvisite of een tijdelijke zorg-
behoefte aanmaken. Nieuw of veranderend gedrag beschrijven. 
Zorgteam zet zelf basisinterventies in en rapporteert het effect.

GEDRAGSVISITE

Richtlijn Probleemgedrag (Verenso & NIP, 2018)

Daar waar arts staat, kun je ook specialist ouderen- 

geneeskunde, basisarts, verpleegkundig specialist lezen

Bij deze analyse en interventies worden altijd de bewoner/
betrokken naasten, het team en indien nodig ook andere 
disciplines betrokken. De regie ligt bij de psycholoog.


