
Stellingen behorende bij het proefschri!

Inperken voorkomen
Individuele proactieve agressiehanteringsmethode "#$%&' 

in de (dag)klinische kinderpsychiatrie en jeugdzorg: 
verantwoording en evaluatie

Marije Valenkamp

1. Hoewel het in wetenschappelijk opzicht vooralsnog onduidelijk is welke e(ecten inperkende 
maatregelen hebben op de behandeluitkomsten van de kinderen, de negatieve aspecten (letsel, 
trauma, hoge kosten) die met deze maatregelen worden geassocieerd zijn reden om terug houdend 
te zijn in het gebruik ervan. (dit proefschri!)

2. Het beschouwen van agressief gedrag van de kinderen op de leefgroep als kwetsend, destructief of 
inbreukmakend hangt samen met een frequenter gebruik van inperkende maatregelen door peda-
gogisch medewerkers. (dit proefschri!)

3. Zicht op de aanleidingen en eerste signalen van agressie gee! handva)en voor het voorkomen van 
escalatie van agressief gedrag op een leefgroep. (dit proefschri!)

4. Het zijn getraind in de technieken van fysieke en ruimtelijke agressiehantering lijkt voor peda-
gogisch medewerkers een goede basis voor het werken met de Individuele Proactieve Agressiehan-
teringsmethode. (dit proefschri!)

5. Het is raadzaam de Individuele Proactieve Agressiehanteringsmethode bij kinderen met veel agres-
sief gedrag in te ze)en, omdat vooral zij van de interventie lijken te profiteren. (dit proefschri!)

6. De resultaten van dit proefschri! roepen de vraag op aan de koepelorganisaties GGZ Nederland 
en Jeugdzorg Nederland om een grootschalig e(ectonderzoek naar de Individuele Proactieve 
Agressiehanteringsmethode mede te initiëren.

7. Te allen tijden dient te worden onderkend dat een geestelijk of lichamelijk gehandicapt kind een 
volwaardig en behoorlijk leven dient te hebben, in omstandigheden die de waardigheid van het 
kind verzekeren, zijn zelfstandigheid bevorderen en zijn actieve deelneming aan het gemeen-
schapsleven vergemakkelijken. (General Assembly Resolution, 1990, Internationaal Verdrag 
inzake de Rechten van het Kind)

8. Hoe he!ig de psychose ook is, het is bij de hantering ervan altijd belangrijk de autonomie van 
de patiënt zoveel mogelijk te respecteren om zo een werkrelatie mogelijk te maken in het nu en 
in de toekomst. (Ervaringsdeskundige namens stichting Pandora, Connecting symposium te 
Amsterdam, 2006)

9. In het richten op een doel kan geactiveerde opgestuwde agressie in positieve zin worden geregu-
leerd. (J. Bastiaans, 1986, naar K. Lorenz, 1966) 

10. Beleidsmakers of ziektekostenverzekeraars, die wijzen op resultaten van gecontroleerd e(ect-
onderzoek en pleiten voor stringente beperkingen van de duur van vergoeding voor behandeling, 
interpreteren de onderzoeksgegevens onjuist. De optimale duur (...) is onbekend. Het is echter 
aanzienlijk meer dan de tien tot vij!ien zi)ingen die doorgaans in een gecontroleerd uitkomst-
onderzoek worden geboden. (E. de Beurs, R. van Dyck, A.J.L.M. van Balkom, & A. Lange (2001), 
Tijdschri! voor Psychiatrie)

11. Het aaneengesloten kijken naar de bloedstollende CBS-serie over de psychopaat Dexter is een aan-
bevolen sublimatie van de eigen agressie. 


