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Interpretatie en operationalisatie 

Interpretatie van het scoren: 

Score = 0 Het risico op geweld is klein 

Score = 1-2 Het risico op geweld is matig. Preventieve maatregelen moeten ondernomen 
worden. 

Score > 2 Het risico op geweld is erg hoog. Preventieve maatregelen moeten  
ondernomen worden. Aanvullend moet een plan ontwikkeld worden om 
potentieel geweld te hanteren.  

Operationalisatie van gedrag / items: 

Verward Blijkt zeer duidelijk verward en gedesoriënteerd . Zal geen notie hebben van tijd, plaats of 
persoon.  

Geïrriteerd Gemakkelijk geërgerd of bozig. Niet in staat om de aanwezigheid van anderen te 
tolereren.  

Luidruchtig Gedrag is openlijk luid of luidruchtig. Bijvoorbeeld slaan met deuren, schreeuwen tijdens 
spreken etc.  

Fysiek 
bedreigend 

Waar er een duidelijke intentie is om een ander persoon fysiek te bedreigen. Bijvoorbeeld 
het aannemen van een agressieve houding, het grijpen naar andermans kleding; het 
heffen van een arm, been, het aannemen van een eerste pose van een kopstoot gericht 
naar een ander.  

Verbaal 
bedreigend 

Een verbale uitbarsting dat meer is dan een gewone stemverheffing; en daar waar er een 
duidelijke intentie is om de andere persoon te intimideren of te bedreigen. Bijvoorbeeld 
verbale aanvallen, beledigen, schelden, verbale neutrale commentaren geuit in een 
snauwende agressieve wijze.  

Aanval op 
voorwerpen 

Een aanval gericht op een voorwerp en niet op een individu. Bijvoorbeeld het ongericht 
gooien van een voorwerp; slaan tegen of inslaan van ruiten; schoppen, slaan of met 
kopstoot naar voorwerp; of het gooien van meubelen. 

NB: Betreffende de gedrags/items fysieke bedreiging, verbale bedreiging en aanval op voorwerpen de 
operationalisatie was afgenomen van de Behavioural Status Index (Reed, Woods & Robinson, 2000) 
door één van de auteurs (Woods). 
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Codenummer patiënt: 

Ingevuld door: 
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Verbaal bedreigend 

Aanval op voorwerpen 

Totaal 

Richtlijnen voor gebruik 
Aan alle 6 de items wordt een score toegekend gedurende de observatieperiode; 
• (0) voor afwezigheid
• (1) voor aanwezigheid = toename van gedragskenmerk

Bij patiënten die niet eerder opgenomen zijn geweest, worden de items op aan- of 
afwezigheid gescoord.   
Bij patiënten die eerder op de afdeling opgenomen zijn geweest, wordt het gedrag dat voor 
die patiënt normaal is, maar niet gewelddadig met 0 gescoord, maar een toename van het 
gedrag met een 1 gescoord.  

De totaalscore is de optelsom van de scores op de afzonderlijke items. 

Score 0 : risico op geweld is klein 
Scores 1-2 : risico is matig; preventieve maatregelen moeten genomen worden 
Score  >2 : risico op geweld is zeer hoog; preventieve maatregelen moeten genomen 

  worden evenals hoe op escalatie gereageerd moet worden. 




