
From: Nico Oud [nico.oud@freeler.nl] 
Sent: dimanche 28 mai 2006 19:04 
To: SANCO MENTAL HEALTH 
Subject: Groenboek "de geestelijke gezondheid van de bevolkong verbeteren" 
Geachte heer / mevrouw, 
  
Naar aanleiding van het GROENBOEK “De geestelijke gezondheid van de bevolking verbeteren – naar een 
strategie inzake geestelijke gezondheid voor de Europese Unie” wil ik graag reageren. Alhoewel mijn reactie 
niet direct gericht is op de verbetering van de geestelijke gezondheid, maar er wel in indirecte zin er meer te 
maken heeft, stuur ik u enige documenten toe. Het betreft het probleem van agressie en geweld in de 
psychiatrie / maatschappij en hoe hier als professionals in de (geestelijke) gezondheidszorg / onderwijs mee 
om te gaan. Tot op heden bestaan er voor professionals in deze geen gestandaardiseerde opleidingen / 
trainingen, en ook binnen de basisopleidingen van alle beroepsgroepen in de geestelijke gezondheidszorg 
wordt hier nauwelijks aandacht aan besteed. Vandaar dat vorig jaar een aantal aanbevelingen zijn 
geformuleerd door een aantal Europese trainers op dit terrein. Ik zend u deze brief bij deze als bijlage toe. 
Daarnaast tevens een daarvan afgeleid door mij geschreven hoofdstuk in het binnenkort te publiceren boek 
van de European Violence in Psychiatry Research Group (EVIPRG). Informatie over deze groep vindt u op 
www.liv.ac.uk/eviprg.  
  
Ik denk dat met name deze Europese groep van groot belang kan zijn voor uw werk in het kader van de 
verbetering van de geestelijke gezondheid van de bevolking, en wel door gericht onderzoek naar het 
verschijnsel agressie en geweld in de psychiatrie. Niet alleen in epidemiologische zin, maar juist ook in de zin 
van aanbevelingen hoe met dit verschijnsel door de professionals in de geestelijke gezondheidszorg dient te 
worden omgegaan in het kader van ‘best practice’ gebaseerd op ‘evidence’. Met andere woorden het gaat 
hierbij dus niet alleen om het controleren van agressie en geweld, maar juist veeleer om de preventie, 
behandeling en opvang- en nazorg van patiënten die zich agressief en gewelddadig gedragen. In dat kader 
organiseer ik ook conferenties op dit terrein. U kunt daarover meer informatie inzien op 
www.oudconsultancy.nl. 
  
In dit kader wil ik u tevens graag wijzen op de volgende richtlijnen / guidelines: 

  
Framework Guidelines for Addressing Workplace Violence in the Health Sector (2002), a report by the 
ILO, WHO, ICN & PSI. (ISBN 92-2-113446-6)  
OSHA (Occupational Safety and Health Administration) Guidelines for preventing workplace violence 
for health care & social service workers (2004) (www.osha.gov)  
National Institute for Mental Health in England (NIMHE) Mental health policy implementation guide – 
developing positive practice to support the safe and therapeutic management of aggression and 
violence in mental health in-patient settings (www.nimhe.org.uk)  
National Institute for Clinical Excellence (NICE) Clinical Practice Guideline 25: Violence – the short-
term management of disturbed/violent behaviour in psychiatric in-patient settings and emergency 
departments (2005) (www.nice.org.uk)  

  
Mocht u belangstelling hebben voor de volgende onderstaande uitgaven, dan verneem ik dat graag van u en 
zal u deze doen toekomen: 
  

Proceedings of the 4th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry (2005)  
N.E. Oud (2005): Agressie. De inhoud van deze publicatie is een integrale weergave van mijn 
betreffende hoofdstuk in “Effectief verplegen 2. Handboek ter onderbouwing van het verpleegkundig 
handelen” onder redactie van prof. Th. van Achterberg, drs. A.M. Eliens en drs. N.C.M. Strijbol 
(Uitgeverij KAVANAH, ISBN 90-5740-115-0)  

  
Het probleem van agressie en geweld in het kader van de geestelijke gezondheidszorg is een zaak dat mijn 
inziens veel te weinig aandacht krijgt en er toe leidt dat er te veel dwangmaatregelen ten opzichte van dit 
gedrag genomen worden (isolatie, fixatie, medicamenteus). Het zou goed zijn als er met betrekking tot deze 
verschijnselen meer onderzoek gedaan wordt en dan met name naar hoe ‘best practice’ er in dit opzicht uit 
zou moeten zien. Een goede gedegen opleiding kan daartoe wellicht bijdragen. Een voorbeeld van een 
dergelijke opleiding wordt tevens als bijlage meegestuurd. Ik denk dat het aan te bevelen is dat de EU 
commissie in deze stappen onderneemt om de omgang en het hanteren van agressie en geweld in de 
geestelijke gezondheidszorg op een meer professionele en verantwoorde (evidence based) wijze te doen 
laten plaats vinden.  
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Mocht u naar aanleiding van mijn reactie contact met mij willen opnemen, dan sta ik daar natuurlijk voor open 
en zie dan ook met belangstelling uw reactie tegemoet. 
  
Met vriendelijke groeten, 
  
Drs. N.E. Oud (Nico Oud) 
Hakfort 621 
1102 LA Amsterdam 
The Netherlands 
Tel: ++ 31 (0)20 409 0369 (private) 
Tel: ++ 31 (0)20 409 0368 (office) 
Fax: ++ 31 (0)20 409 0550 
E-Mail: nico.oud@freeler.nl 
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This paper represents the views of its author on the subject. These views have not been adopted or in any way approved by the Commission 
and should not be relied upon as a statement of the Commission's or Health & Consumer Protection DG's views. The European Commission 
does not guarantee the accuracy of the data included in this paper, nor does it accept responsibility for any use made thereof. 


