
 

 
 

Protocol  Pagina 1 van 2 

Betreft: 
Revisie: 

Deescalerend schema 
0 

Document: 
Uitgifte datum: 

PR-23  
22-08-2018 

 

Eigenaar : Manager Zorg 
 
Dit schema heeft als doel escalaties te voorkomen, om te buigen of het kind en/of zijn omgeving 
bescherming/veiligheid te bieden. 
 
 
Stap1: Voorkomend/Bewakend 
 
Hierbij is het van groot belang om vooral preventief te werken om te voorkomen dat het kind  
genoodzaakt is te grijpen naar zijn laatste redmiddel “agressie”. 
 

Goed weten wie het kind is 

• Profiel lezen en begrijpen 

• Alertheid in de gaten  houden 

• Motivaties van het kind kennen 

• Communicatieniveau bewaken 

• Eigen houding 

• Omgevingsprikkels proberen te vermijden 

• Te verplaatsen in de situatie van het kind 

• Bijzonderheden van de dag weten van het kind 

• De groep dynamiek in de gaten houden 

• Waar mogelijk lijst positief gedrag/minder positief gedrag 
 
 
Stap 2:  Visualisatie/of verbale instructie, Verduidelijkend 
 
Hierbij is het belangrijk als je merkt dat de alertheid aan het veranderen is en je bent er zeker van 
dat je stap 1 in orde is. 
Het kind helpen herinneren welk gedrag wel mag en welk gedrag niet gewenst is. 
 

• Communiceren met kind (waarom het nu even niet lukt). 
 
 

Stap 3:Voorwaarden creëren, interventies inzetten  
 
Hierbij is het belangrijk om goed te luisteren, motiveren om ervoor te zorgen dat het kind weer in 
een betere alertheid terechtkomt. 
 

• Alle handelingen die het kind gewenst laat zien positief bekrachtigen middels aba 

• Veranderen van activiteit 

• Met rust laten 

• Negeren 

• Let op eigen positieve houding 
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Stap 4: Verbale instructie/waarschuwing geven 
 
Hierbij is het belangrijk om het kind duidelijk te maken dat het gedrag niet gewenst is en moet 
stoppen dat er anders hulp geboden moet worden. 
 

• Omgeving checken 

• Collega inseinen 

• Waarschuwing geven 
 
 
Stap 5: Bescherming bieden/ veiligheid 
 
Hierbij is het belangrijk dat alle andere stappen goed doorlopen zijn en je alleen nog maar kunt 
beschermen voor het kind en/of de omgeving. 
 

• Als er dan een noodsituatie ontstaat zorgen dat we voorwaarden creëren om een onveilige 
situatie om te buigen naar een veilige situatie. De calamiteitenprocedure/ foboprocedure/ 
protocollen/trainingen/ afstemming en samenwerking zijn voorbeelden van zo een voor-
waarden. 
 

 
 
 
 
 
 


