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Summary
Seclusion of patients on psychiatric wards is a controversial intervention with risk of serious
adverse events. Mental health facilities in the Netherlands still use this safety measure to
prevent danger to occur. Seclusion is the isolation of patients in a locked room, with tamperproof decoration and without other people present in the room. Several quality
improvement projects in the Netherlands led to a substantial decrease of the number of
seclusions in the last twenty years. Despite the ambition, mental health care did not achieve
total abandonment of seclusion to this day. The Netherlands is no exception, coercive
measures on psychiatric wards is subject of debate worldwide and there are numerous
initiatives to prevent such as much as possible. The main reason to use seclusion is (the risk
of) aggressive behaviour of patients. Nurses have an important role in the decision to use
seclusion when encountering aggressive behaviour. The aim of this thesis is to improve
knowledge about the influence of nurses on the incidence of aggressive behaviour and the
use of seclusion, in order to use that knowledge to prevent such events in the future.

Part I: Risk of aggression & adverse events on acute psychiatric wards
Aggressive behaviours on psychiatric wards occur mostly during patient-staff interaction. As
a result, nurses and other frontline staff members of psychiatric wards have increased risk of
being the victim of aggressive behaviour. Aggression often occurs when staff members
hinder patients in achieving their goals. This raises the question how patients and nurses
evaluate aggressive incidents. In chapter 2, I describe a qualitative study with the grounded
theory approach to investigate the perspectives of patients and nurses towards aggressive
incidents and their recommendations to prevent aggression in the future. The analyses of
perspectives resulted in the finding that patients and nurses described similar course of
events of the aggressive incidents. The interpretation of the severity of the aggressive
behaviour differed however. Because of the subjective nature, we named this concept
perceived severity. Perceived severity is the subjective severity of aggressive behaviour
perceived by the aggressor, victim or witness. Furthermore, patients and nurses gave
different recommendations regarding prevention of aggressive incident. Patients typically
gave highly personal recommendations, primarily usable for their own specific situation.
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Nurses mentioned recommendations on more general level, such as earlier admission of less
restrictive interventions or changes in the ward facilities. This led to the conclusion that the
facts of aggressive incidents can serve as basis for debriefing of the incident with patients.
Secondly, patients proved to be capable of giving valuable advice for prevention of
aggression in the future for their own situation.
Aggressive behaviour is an adverse event that is frequent on psychiatric wards. Aggression
and other adverse events can lead to safety hazards on psychiatric wards. To giver a broad
perspective on these events that treat patient safety, I report the results of a study on
predictors for adverse patient events and medical errors in a large dataset of 14 hospitals
from the Pennsylvania Health Care Cost Containment Council in chapter 3. Longer stay in the
hospital, old age, weekend admission and Medicare/Medicaid health insurance were
associated with higher risk of adverse events and medical errors.
Subsequently, I focussed on quantitative research specifically on aggressive behaviour.
Aggressive behaviour emerges mostly during patient staff interaction. Therefore, it is
important to gain information about which factors of patients and nurses influence the
incidence of aggressive behaviour. In chapter 4, I describe the results of a study on verbal
and physical aggression on an acute psychiatric ward over the course of two years. I
analysed the data by looking at risk factors of patient, nursing staff and shift variables, with
special attention of personality traits of nurses. Teams with a high number of male nurses
were associated with less aggressive behaviour. Teams with higher mean score of
personality trait extraversion were associated with more aggression, although this was
primarily the case for verbal aggression. Teams with higher mean score on personality trait
neuroticism were associated with more physical aggression, although this association was
not statistically significant on p < .05 level. Aggressive behaviour was less prevalent during
night shifts. Young age, diagnosis of bipolar disorder and psychiatric comorbidity (personality
disorder and intellectual impairment) were patient characteristics associated with more
aggressive incidents. Comorbid substance abuse was associated with less aggression.
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Part II: Risk of seclusion on acute psychiatric wards
Seclusion is an intervention with no proven therapeutic benefits, despite several studies on
that matter. Seclusion is, however, associated with iatrogenic damage and adverse events
for patients. Nurses are ambivalent towards the use of seclusion because of these dangerous
consequences on the one hand, and the role of seclusion to respond to immediate treats
due to aggressive behaviour on the other hand. Nurses and other frontline staff members
have a major role in the decision to use seclusion. In recent years, several systematic reviews
reported on the influence of nurses on seclusion and other coercive measures. However, a
systematic review that integrates both the theme of attitude and the theme of other
characteristics is lacking. In chapter 5, I describe the results of a systematic review to
describe both attitude and other characteristics. The first theme from the results was the
shift in the attitude toward seclusion from a therapeutic paradigm towards a safety
paradigm. This means that nurses see coercive measures less as therapeutic instrument, but
more as safety instrument to protect patients, staff members and visitors from dangerous
patient behaviour. Nurses consider coercive measures important as intervention of last
resort when encountering these dangerous situations. In addition, for these situations
nurses have need for less intrusive interventions. This is the second major theme from
literature concerning attitude. Nurses find seclusion and restraint highly intrusive and prefer
to use interventions with less impact for patients. However, there is little agreement in
literature and practice on the intrusiveness of coercive measures. Nurses from countries
accustomed to use seclusion as last resort intervention view restraint as more intrusive than
seclusion, while nurses from countries accustomed to restraint have opposite views. Studies
on the influence of nurses’ characteristics on the use of coercive measures are inconclusive,
to an extent that firm conclusions on this matter were impossible.
In literature, several studies are available on the influence of nurses’ characteristics on the
use of seclusion. These studies have high diversity in methodology and outcomes. These
studies have high diversity in methodology and outcomes. A major limitation of several
studies is that these measure the influence of nurses on a day-to-day basis, while nurses
usually in shifts of eight to nine hours. Several studies report on the influence of
demographic (e.g. gender, age) and professional (e.g. educational level) characteristics. Less
knowledge is available about the influence of personality traits of nurses. In a prospective
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study on seclusion on acute psychiatric wards, we investigated the influence of nursing
teams on seclusion. In chapter 6, I describe the results of a pilot study, in which we analysed
part of de dataset. In this analysis, we found associations between more seclusion and more
female nurses and more nurses with small physical stature in a shift team. Both associations
were strong, though statistically not significant at p < .05 level. A possible cause of this was
the small sample size. In chapter 7, I describe the analysis of the full dataset. We analysed
patient, shift and nursing team (demographic, professional and Five Factor Model
personality traits) characteristics. We found a strong association between more seclusion
and high numbers of female nurses in a shift team. Furthermore, we found a (nonsignificant) association between high mean score of personality trait openness and less
seclusion. Less seclusion occurred during night shifts. Patients of young age, diagnosed with
bipolar disorder and other diagnosis than psychotic or bipolar disorder, involuntary
admission and psychiatric comorbidity (e.g. personality disorder) were more at risk of
seclusion.

Part III: Advanced methodology in aggression research
There are several challenges when performing scientific research on coercive measures and
aggressive behaviour on acute psychiatric wards. Besides practical and ethical challenges,
researcher encounter methodological issues. The structure of datasets is one of these. For
analysis of risk factors, researchers mostly use regression techniques. Because of hierarchical
clustering of data, multilevel analysis is necessary. An example of a hierarchical data
structure are patients that clustered within wards and wards clustered within hospitals. In
research on the influence of nurses on a patient outcome, clustering of data is also an issue.
However, there is no strict hierarchical clustering between patients and nurses. Literature
refers to clustering of data without a hierarchical structure (as described in chapters 4 and 7)
as cross-classification. In this case, patients encounter several nursing shifts (or shifts teams)
during their admission. As a result, there is clustering of these shift teams within individual
patients. However, the opposite is also true. Nursing shift teams care for more than one
patient on a ward. Thereby, there is clustering of patients within nursing shift teams. In
order to calculate reliable estimates of risk factors, we used the cross-classified linear model
(CCMM). Several simulation studies are available which tested CCMM in social sciences. For
instance when performing research of students in schools, in which schools are possibly
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cross-classified with the neighbourhood were students live. These simulations showed no
bias of the effect estimates when ignoring the cross-classified data structure, but the
standard error is systematically underestimated. Underestimation of the standard error can
lead to Type I errors, in which a statistical significant effect is assumed incorrectly. However,
no simulation studies are available that investigate if these findings are generalisable to the
data structure as described in chapters 4 and 7. In chapter 8, I describe the results of a
simulation study, which compares different statistical techniques to investigate which
technique results in the most reliable estimates. The simulations showed that the use of
CCMM had no influence on the effect size of the covariates in the regression model.
However, when ignoring the cross-classified data structure resulted in systematically
underestimation of the standard errors were systematically underestimated. This led to
higher risk of a Type I error, especially in p-value oriented studies.

Putting it all together
In this thesis, we performed research on the influence of nurses on seclusion and aggressive
behaviour using robust study designs, advances analysis techniques and triangulation by
using literature, quantitative and qualitative research. We performed data collection of the
qualitative study (chapter 2) and the observational study (chapters 4, 6 and 7) on the closed
admission ward of Amsterdam UMC, location Academic Medical Center. Therefore, it is
possible that (part of) the findings emerged due to ward specific phenomena and are not
generalisable to other wards. We measured the influence of nurses on shift team level and
ignored the influence of individual nurses.
Prevention of aggressive behaviour and coercive measures is an important goal for modern
health care. In order to achieve prevention, personal contact between patients and nurses is
of vital importance. There are no golden solutions to improve safety of psychiatric wards,
but increased attention of development of nursing skills seems as an important step
forward. When providing optimal nursing care, vulnerable patients on psychiatric wards
receive the care they deserve.
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Nederlandse samenvatting
Separatie van patiënten op psychiatrische afdelingen is een controversiële interventie met
risico op ernstige nadelige effecten. Deze veiligheidsmaatregel wordt in Nederland nog
steeds gebruikt om gevaar af te wenden. Separatie is het insluiten van patiënten in een
slagvast ingerichte ruimte, zonder de aanwezigheid van andere mensen. Echter, diverse
kwaliteitsverbeteringsprojecten hebben een sterke daling van het aantal separaties tot
gevolg gehad in de laatste twintig jaar. Ondanks de ambities is het helaas nog niet gelukt om
hier helemaal mee te stoppen. Hiermee is Nederland geen uitzondering, in de hele wereld
worden discussies gevoerd over de rol van verplichte zorg op psychiatrische afdelingen en
zijn er inspanningen om dit zoveel mogelijk te voorkomen. De voornaamste reden voor
separatie is (risico op) agressief gedrag van patiënten. Verpleegkundigen spelen een
substantiële rol bij de beslissing om tot separatie over te gaan bij agressief gedrag. Het doel
van dit proefschrift is om de kennis over de invloed van verpleegkundigen op het ontstaan
van agressie en het gebruik van separatie te verbeteren, om hopelijk in de toekomst in te
kunnen zetten voor preventieve maatregelen.

Deel I: Risico op agressie & ongewenste gebeurtenissen op acute
psychiatrische afdelingen
Agressief gedrag op psychiatrische afdelingen ontstaat meestal in de interactie tussen

A

patiënten en verpleegkundigen. Als gevolg hiervan hebben verpleegkundigen en andere
directe zorgverleners op psychiatrische afdelingen een verhoogd risico om het slachtoffer te
worden van agressief gedrag. Agressie ontstaat vaak wanneer patiënten beperkt worden bij
het realiseren van hun wensen. Hieruit ontstaat de vraag hoe patiënten en verpleegkundigen
terugkijken op agressieve incidenten. In hoofdstuk 2 beschrijf ik een kwalitatief onderzoek
met de “grounded theory” methode naar de perspectieven van patiënten en
verpleegkundigen na agressieve incidenten en hun aanbevelingen om agressie in de
toekomst te voorkomen. Uit de analyse van de perspectieven van patiënten en
verpleegkundigen bleek dat zij (bij een meerderheid van de incidenten) het incident in
vergelijkbare bewoordingen beschreven. Er leek overeenstemming over de feiten zoals het
incident gebeurd is. Echter, er bestonden ook verschillen tussen beide perspectieven. Het
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meest prominente verschil was bij de interpretatie van de ernst van de incidenten. Wij
noemen dit de subjectieve ernst (of: “perceived severity”). De ervaren ernst is een subjectief
fenomeen, gedefinieerd als de interpretatie van de ernst van het agressieve incident door
het slachtoffer, agressor of omstanders. Daarnaast waren er verschillen in de aanbevelingen
van patiënten en verpleegkundigen om agressie in de toekomst de voorkomen. De patiënten
gaven zeer persoonlijke aanbevelingen, primair toepasbaar op hun persoonlijk situatie. De
aanbevelingen van de verpleegkundigen waren meer op generiek niveau, zoals eerder
interveniëren met niet-restrictieve interventies of veranderingen in de faciliteiten van de
afdeling. De conclusie was dat de feiten rondom het agressieve incident als basis kunnen
dienen voor de evaluatie van het incident. Daarnaast kunnen patiënten, ongeacht hun
psychiatrische toestand, waardevolle adviezen geven over preventie van agressie voor hun
eigen situatie.
Agressief gedrag is een ongewenste gebeurtenis die regelmatig voorkomt op acute
psychiatrische afdelingen. Agressie en andere ongewenste gebeurtenissen kunnen voor
gevaarlijke situaties zorgen voor patiënten op deze afdelingen. Om een breder perspectief te
geven op ongewenste gebeurtenissen in deze context beschrijf ik in hoofdstuk 3 een
onderzoek naar voorspellende factoren voor ongewenste gebeurtenissen en medische
fouten in een grote dataset van veertien ziekenhuizen uit van de Pennsylvania Health Care
Cost Containment Council. Hieruit kwam dat een langer verblijf in het ziekenhuis, oudere
leeftijd van de patiënt, een opname in het weekend en Medicare/Medicaid zorgverzekering
geassocieerd waren met een hoger risico op ongewenste gebeurtenissen en medische
fouten.
Vervolgens richt ik mij op kwantitatief onderzoek specifiek naar agressief gedrag. Omdat
agressief gedrag vaak ontstaat in interactie tussen patiënten en verpleegkundigen is het
belangrijk om te weten welke factoren bij patiënten en verpleegkundigen het ontstaan van
agressief gedrag beïnvloeden. In hoofdstuk 4 beschrijf ik een onderzoek naar verbale en
fysieke agressie op een acute psychiatrische afdeling. Gedurende twee jaar zijn gegevens
verzameld over verbale en fysieke agressie. In de analyse heb ik gekeken naar factoren bij
patiënten, verpleegkundige teams en de afdeling, met speciale aandacht voor
persoonlijkheidskenmerken van verpleegkundigen. Uit de analyse bleek dat meer mannelijke
verpleegkundige tijdens een dienst werd geassocieerd met minder agressieve incidenten.
206
206

Nederlandse samenvatting

Daarnaast was een hogere gemiddelde score op persoonlijkheidskenmerk extraversie van
verpleegkundigen in een dienst geassocieerd met meer agressieve incidenten, dit gold met
name voor verbale agressie. Verder leken er aanwijzingen te zijn dat hogere gemiddelde
score op persoonlijkheidskenmerk neuroticisme van verpleegkundigen in een dienst
geassocieerd met meer agressieve incidenten, dit gold met name voor fysieke agressie.
Agressief gedrag kwam minder vaak voor tijdens nachtdiensten. Er waren sterke associaties
te zien tussen meer agressie en patiëntkenmerken, namelijk jonge leeftijd, bipolaire stoornis
en comorbide persoonlijkheidsstoornis of verstandelijke beperking. Middelengebruik als
comorbiditeit bleek geassocieerd met minder agressie.

Deel II: Risico op separatie op acute psychiatrische afdelingen
Separatie is een interventie waarvan geen therapeutische voordelen bekend zijn, ondanks
wetenschappelijk onderzoek hiernaar. Separatie wordt echter wel geassocieerd met risico
op onbedoelde schade en ongewenste gevolgen voor patiënten. Omdat separatie dient als
interventie om acuut gevaar weg te nemen zijn veel verpleegkundigen ambivalent over het
gebruik van separatie. Verpleegkundigen en andere zorgverleners op acute psychiatrische
afdelingen spelen een belangrijke rol in het besluit om separatie toe te passen. In de loop
der jaren zijn er diverse systematische literatuuronderzoeken gepubliceerd over de invloed
van verpleegkundigen op separatie en andere dwangtoepassingen. Echter, het ontbreekt
nog aan een systematisch literatuuronderzoek die bevindingen over de houding van
verpleegkundigen ten opzichte van dwangtoepassing combineert bevindingen over invloed
van personeelskenmerken op het toepassen van dwang op acute psychiatrische afdelingen.
In hoofdstuk 5 beschrijf ik de resultaten van een systematisch literatuuronderzoek die deze
twee onderwerpen samen beschrijft. Het eerste thema uit de onderliggende literatuur is dat
de houding van verpleegkundigen tegenover dwangtoepassing in de laatste decennia is
veranderd van een therapeutisch paradigma naar een veiligheidsparadigma. Dat houdt in
dat verpleegkundigen steeds minder therapeutische waarde aan dwangtoepassingen
toekennen, maar dat de nadruk steeds meer ligt op de noodzaak van dwangtoepassingen
om patiënten, medewerkers en bezoekers te beschermen tegen gevaarlijk gedrag van
(mede)patiënten. Dwangtoepassingen worden belangrijk gevonden als laatste redmiddel bij
gevaarlijke situaties. In deze situaties is behoefte aan minder ingrijpende interventies. Dit is
het tweede thema uit de onderliggende literatuur. Verpleegkundigen beschouwen separatie
207
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en fixatie als zeer ingrijpend en willen liever minder ingrijpende interventies gebruiken.
Echter, er is weinig overeenstemming in de praktijk en de literatuur over de mate waarin een
interventie ingrijpend is. Verpleegkundigen uit landen die gewend zijn om separatie als
laatste redmiddel te gebruiken vinden fixatie vaak de meest ingrijpende interventie, terwijl
voor verpleegkundigen uit landen waarbij fixatie het meest gebruikte laatste redmiddel is
het tegenovergestelde geldt. De literatuur over de invloed van verpleegkundigen op
dwangtoepassing bevat zeer veel variatie, zodanig dat er op dit punt geen duidelijke
conclusies getrokken kunnen worden.
In de literatuur zijn diverse studies gepubliceerd over de invloed van verpleegkundigen op
separatie. Onder deze studies bestaat grote variatie in methodologie en uitkomsten. Een
belangrijke beperking is dat invloed van verpleegkundigen vaak van dag tot dag wordt
gemeten, terwijl verpleegkundigen doorgaans werken in diensten van acht tot negen uur. Er
zijn diverse studies gepubliceerd over de invloed van demografische (zoals leeftijd en
geslacht) en professionele (zoals opleidingsniveau) van verpleegkundigen. Er is echter
minder kennis over de invloed van hun persoonlijkheidskenmerken. In een prospectieve
studie naar separatie op een acute psychiatrische afdeling onderzoeken we de invloed van
verpleegkundige teams op separatie. In hoofdstuk 6 beschrijf ik de resultaten van een
pilotstudie, waarbij we een deel van de data hebben geanalyseerd. Uit deze analyse kwamen
associaties tussen meer separaties en meer vrouwelijke verpleegkundigen en een kleine
gemiddeld postuur van verpleegkundigen in de dienst. Beide effecten waren sterk, doch
statistisch niet significant. Een vermoedelijke oorzaak hiervan was de kleine steekproef. In
hoofdstuk 7 beschrijf ik de resultaten van de volledige dataset over twee jaar. In dit
hoofdstuk zijn patiëntkenmerken, afdelingskenmerken en kenmerken van verpleegkundige
teams (demografisch, professioneel en persoonlijkheid gemeten met het Five-Factor Model)
geanalyseerd. Hieruit kwam als resultaat een sterke associatie tussen meer vrouwelijke
verpleegkundigen in een dienst en meer separatie. Verder werd een (niet-significante)
associatie gevonden tussen meer separatie en een lagere gemiddelde score op
persoonlijkheidskenmerk openheid. In de nachten werd minder gesepareerd en patiënten
van jonge leeftijd met een bipolaire stoornis, een andere diagnose dan bipolaire of
psychotische stoornis, gedwongen opname en psychiatrische co-morbiditeit (onder andere
persoonlijkheidsproblematiek) hadden een grotere kans om gesepareerd te worden.
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Deel III: Geavanceerde methodes voor onderzoek naar agressie
Er bestaan verschillende uitdagingen bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar
dwangmaatregelen en agressief gedrag op acute psychiatrische afdelingen. Naast praktische
en medisch-ethische uitdagingen hebben onderzoekers te maken met methodologische
kwesties. De structuur van de verzamelde data is daar een van. Bij het analyseren van
onderzoek naar risicofactoren wordt meestal gebruik gemaakt van regressietechnieken.
Omdat er vaak sprake is van een hiërarchische datastructuur is het gebruik van multilevel
analyse noodzakelijk. Een voorbeeld van een hiërarchische structuur is clustering van
patiënten binnen afdelingen en afdelingen binnen een ziekenhuis. Bij onderzoek naar de
invloed van verpleegkundigen op een uitkomst die wordt gemeten bij patiënten is er ook
sprake van clustering. Echter, er is geen strikte hiërarchische verhouding tussen patiënten en
verpleegkundigen. Clustering van data zonder hiërarchische structuur zoals in de
onderzoeken zoals beschreven in hoofdstuk 4 en 7 wordt “cross-classification” genoemd. In
dit geval hebben patiënten gedurende hun opname te maken met meerdere
verpleegkundige diensten (of subteams). Daardoor zijn teams geclusterd binnen individuele
patiënten. Echter, het tegenovergestelde is ook waar. Verpleegkundige subteams hebben te
maken met meerdere patiënten tegelijk op een afdeling. Patiënten zijn dus geclusterd
binnen verpleegkundige subteams. Om het effect van de risicofactoren goed te kunnen
schatten is gebruik gemaakt van het cross-classified multilevel model (CCMM). Diverse
simulatiestudies zijn uitgevoerd om CCMM te testen in de sociale wetenschappen,
bijvoorbeeld bij leerlingen op scholen, waarbij scholen cross-classification vertoonden met
de wijken waar de leerlingen woonden. Hieruit bleek dat de effectschatters niet afweken
door het negeren van de datastructuur, maar dat de standaardfout systematisch wordt
onderschat. Een onderschatting van de standaardfout kan leiden tot een Type I fout, waarbij
ten onrechte een statistisch significant effect wordt verondersteld. Er zijn echter geen
simulatiestudies beschikbaar om te onderzoeken of ditzelfde effect optreedt bij de
datastructuur zoals beschreven in hoofdstuk 4 en 7. In hoofdstuk 8 beschrijf ik de resultaten
van een simulatiestudie waarbij verschillende statistische technieken met elkaar zijn
vergeleken om te onderzoeken bij welke techniek de effecten het meest nauwkeurig worden
geschat. De simulaties toonden aan dat het gebruik van CCMM geen grote invloed heeft op
de effectschatting van de covariaten in het regressiemodel. Echter, de standaardfout werd
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structureel onderschat door het negeren van een cross-classified datastructuur. Dit leidt tot
een grotere kans op Type I fouten, met name in p-waarde georiënteerde studies.

Tot slot
In dit proefschrift is met diverse studiedesigns onderzoek gedaan naar de invloed van
verpleegkundigen op separatie en agressief gedrag. Hiervoor is gekozen voor robuuste
onderzoeksdesigns, geavanceerde analysetechnieken en triangulatie door het gebruik van
literatuuronderzoek, kwalitatieve en kwantitatieve methoden. De kwalitatieve studie
(hoofdstuk 2) en de observationele studie (hoofdstuk 4, 6 en 7) werden uitgevoerd op de
gesloten opnameafdeling van Amsterdam UMC, locatie Academisch Medisch Centrum. Het is
mogelijk dat de bevindingen (deels) kunnen worden verklaard door afdelingsspecifieke
fenomenen die niet generaliseerbaar zijn naar andere afdelingen. De invloed van
verpleegkundigen is gemeten op dienstniveau, er is niet gekeken naar de invloed van
individuele verpleegkundigen.
Preventie van agressief gedrag en dwangtoepassingen is een belangrijke doelstelling van de
hedendaagse zorg voor mensen met een psychiatrische stoornis. Voor preventie is contact
tussen patiënten en verpleegkundigen onontbeerlijk. Er bestaan geen gouden oplossingen
om de veiligheid van psychiatrische afdelingen groter te maken, maar voldoende aandacht
voor de ontwikkeling van verpleegkundigen lijkt een belangrijke stap. Door te zorgen voor
optimale verpleegkundige zorg krijgen kwetsbare patiënten op psychiatrische afdelingen de
zorg die zij verdienen.
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Dankwoord
“De reis is belangrijker dan de bestemming.” Deze uitdrukking wordt door reislustige,
spirituele en verlichte types toegeschreven aan diverse klassieke en moderne wijsgeren. Ik
ben ervan overtuigd dat ik ooit vanuit dat perspectief naar mijn promotietraject kan kijken.
Nu ben ik vooral opgelucht dat de bestemming bereikt is. Een van de belangrijkste lessen uit
deze periode is dat ik wél talent heb om nieuwe dingen te beginnen en dat ik géén talent
heb om dingen af te maken. Zonder de steun, wijze raad, aanmoediging en strenge blikken
van veel belangrijke mensen uit mijn omgeving was dit nooit gelukt. In de wetenschap dat ik
daarbij ongetwijfeld mensen vergeet, noem ik er graag een aantal bij naam.
Allereerst mijn promotor, prof. dr. Lieuwe de Haan. Beste Lieuwe, een verpleegkundige die
onderzoek wilde doen naar agressie en separatie lag niet direct in jouw straatje. Toch mocht
ik na het eerste gesprek terugkomen en ontstond er een mooie samenwerking. Ik heb
genoten van onze gesprekken, waarin je orde wist te scheppen in de brij van informatie. De
metaforen die je gebruikte voor menselijke interactie begreep ik soms pas uren later, maar
zorgden altijd voor nieuwe inzichten. Dank voor de wijze lessen, de humor en het geduld.
Mijn co-promotoren, dr. Corine Latour en dr. Lindy-Lou Boyette. Beste Corine, onze eerste
ontmoeting was toen ik nog student was en jij een beginnend docent. Jaren later spraken we
elkaar op een borrel in het AMC en dit bleek achteraf een sollicitatiegesprek. Ik ben
dankbaar voor kansen die ik heb gekregen op de HvA en voor je scherpe en laagdrempelige
begeleiding. Beste Lindy, toen ik persoonlijkheidstesten wilde toevoegen aan mijn onderzoek
ging ik bij jou op de koffie. Al snel maakte je als co-promotor deel uit van het team. Ik heb
veel profijt gehad van je positiviteit, taalgevoel en de vrije associaties over onze resultaten.
De promotiecommissie, prof. dr. Wim van den Brink, prof. dr. Jan Henk Kamphuis, prof. dr.
Berno van Meijel, dr. Yolande Voskes, dr. Roland van de Sande en prof. dr. Koos
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Zwinderman. Veel dank voor het kritisch lezen van dit proefschrift.
Mijn “statistical masterminds”, Gerben ter Riet en Maarten Koeter. Beste Gerben, het
duurde even voor ik je zover had om een afspraak te maken. Toen ik je aandacht eenmaal
had ging je er vol voor. Veel dank voor de vele uren programmeren, overleggen over de
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structuur van de data, alle last-minute aanpassingen en je scherpte tot op de kleinste details.
Beste Maarten, jij was de eerste die voldoende geloofde in mijn ongepolijste
onderzoeksambities om me verder te helpen. Ik had graag langer met je samengewerkt, je
was een geweldige onderzoeker en bovenal een ontzettend lieve man.
De buitenboordmotor van mijn onderzoek, Jentien Vermeulen. Beste Jentien, tijdens ons
eerste contact was je nog co-assistent en zei je nog u tegen me (ik heb het bewijs zwart op
wit). Binnen mum van tijd was je promovendus en ging je zo hard vooruit dat je niet eens
merkte dat ik mezelf had genesteld op je bagagedrager. Onze overleggen (die steevast fors
uitliepen en een vaste hoeveelheid slap geouwehoer bevatten) sleepten me door tijden van
demotivatie, sleur en andere luxeproblemen heen. Ik ben trots dat een toptalent als jij naast
me staat als paranimf en hoop nog lang met je samen te werken.
De medeauteurs van de hoofdstukken uit dit proefschrift, Bea Spek, Sara Cullen, Mirjam van
Tricht, Richard Hermann, Martin Frankel, Steven Marcus, Jolanda Maaskant, Berno van
Meijel, Jitschak Storosum, Emile Barkhof en Jos Twisk. Beste Bea, van jou heb ik geleerd dat
er ook zoiets bestaat als kwalitatief onderzoek. Dat heeft mijn denken als onderzoeker sterk
verrijkt. Beste Jolanda, mijn geduldige scriptiebegeleider van de master EBP. Veel dank voor
het schaven aan het fundament van mijn promotieonderzoek. Beste Jos, wat een mazzel dat
je tijdens de cursus multilevel analyse mijn data “wel geinig” vond! Hierdoor kreeg mijn
zoektocht over de woelige baren van de niet-hiërarchische modellen weer wind in de zeilen.
Bedankt dat je het aandurfde om met deze amateur een statistiekartikel te schrijven.
Daarnaast gaat mijn dank uit naar Joey Remmers, Sascha da Silva Curiel, Tabitha Sahetapy,
Joost Daams, Lotta Raijmakers, Emma Verhoeven, Harald Jorstad voor de hulp bij het
verzamelen van data, het zoeken naar literatuur en het vertalen van exotische artikelen
zonder wereldschokkende inhoud (maar ja, ik kon het niet lezen, dus ik wist dat niet).
Onderzoek kan niet zonder participanten. Dank aan alle patiënten die we mochten
interviewen en heel veel dank aan alle verpleegkundigen die zonder te morren meewerkten
met interviews, vragenlijstjes, dataverzameling en andere tijdrovende zaken.
Het management van de afdeling Psychiatrie, met name Jolanda de Klerk en Damiaan Denys.
Beste Jolanda, je bent al twaalf jaar mijn hoofdzuster. In die periode heb ik alle kansen
gekregen om mezelf te ontwikkelen, tot dit proefschrift aan toe. Dat heb ik voor een groot
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deel te danken aan jouw geloof in mijn kunnen en aan jouw overtuiging dat mensen hun
eigen pad moeten bewandelen, ook als dit niet het meest voor de hand liggende pad is. Als
ik dit tegen je zeg kaats je de bal, bescheiden als je bent, steevast terug. Door dit geschreven
woord kan je hopelijk niet anders dan mijn dank zonder voorbehoud te incasseren. Beste
Damiaan, jouw inspanning om de kliniek door te ontwikkelen tot wat het nu is, heeft mij de
ruimte gegeven om alleen maar mooie dingen te doen. Veel dank daarvoor en op naar meer
mooie dingen in de toekomst.
Mijn (oud-)collega’s van de HIC (of AHICA of “oude IC”) van locatie AMC. Jullie zijn mijn
motivatie om altijd verder te gaan en mijn inspiratie om de patiëntenzorg altijd te willen
verbeteren. Ik hoop nog lang als beroepsbemoeial mijn diensten op de HIC te blijven
draaien. In het bijzonder wil ik hier noemen onze teamleider, Joey Remmers. Beste Joey,
sinds de GGZ-klas van de HBO-V hebben we altijd samengewerkt. Nog altijd ben je een van
mijn belangrijkste klankborden, ten aanzien van werk en voetbal. De KNVB heeft nog niet
gereageerd op ons aanbod om bondcoach te worden. Je betekent zoveel voor me dat ik
bijna hoop dat Feyenoord binnen binnenkort weer eens landskampioen wordt (als Ajax dan
maar de Champions League wint).
Verder mijn (oud-)collega’s waarmee we succesvol de HIC-methodiek hebben
geïmplementeerd en voortdurend nieuwe plannen smeden, Marlies, Kyra, Remco, Donna,
Donita, Xenia, Anneberty, Panos, Elise, Hiske, Arjen, Jasper, Geeske en vele anderen.
Ontzettend bedankt voor de fijne samenwerking, leve de afdeling Psychiatrie! Mijn collega
“principal nurse educators”, Anne, Jolanda en Frederique. Een regelmatig verblijf tussen
jullie als uitstekende onderzoekers zorgde voor de benodigde motivatie om door te zetten.
Mijn collega’s van de opleiding Verpleegkunde van de Hogeschool van Amsterdam. Sinds het
begin van mijn promotietraject werk in met veel genoegen met jullie samen in het
onderwijs. Na elkaar bijna anderhalf jaar vooral op een klein schermpje te hebben gezien kijk
ik uit naar betere tijden. In het bijzonder wil ik hier noemen mijn huidige en voormalige
teamcoördinatoren, Claudia Bronner, Sanne Nissink en Lynette Menting. Ik zie mezelf als een
makkelijke jongen die weinig eisen stelt aan zijn omgeving. Echter, naar jullie toe heb ik deze
eigenschappen de afgelopen jaren goed weten te verbergen. Beste Claudia, ik beloof
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beterschap! Beste Lynette, het is onwerkelijk en verdrietig dat je er niet meer bent om te
zien dat ik promoveer. Je wordt gemist door velen, ook door mij.
De kanjers van de secretariaten, Petra, Marieke en Nicole. Zonder jullie geduld en kennis van
alle procedures had ik me geen raad geweten.
Mijn dierbare vrienden! Allereerst de vier musketiers plus diegenen die in latere jaren aan
zijn komen lopen en niet meer weggingen, Coen, Colin, Niels, Frits, Kris en Paul. Onze
herendiners, bier- of muziekfestivals en “gewone” avondjes in het café of thuis aan de
keukentafel zijn altijd hoogtepunten (en bevatten tevens mijn meest memorabele
dieptepunten). Laten we ons belangrijke werk nog vele jaren voortzetten. Beste Colin, wat
fijn dat jij me wil steunen als paranimf, als zelfverklaard expert op elk denkbaar gebied.
Beste Paul, veel dank voor het ontwerpen van de prachtige omslag van dit proefschrift.
Speciale dank ook voor Mariska, Sindy, Kirsten, Margriet, Maaike en Karin, dat jullie deze
mannen enigszins gezond en in het gareel houden. Mijn zeil- en vismaatjes, Martin, Moniek
en Marike. Het academische geweld op de WON119 kent geen grenzen. Promoveren voelt
voor Paultjepedia bijna zo goed als het winnen van de Zilveren Brijlepel, met als verschil dat
ik dat laatste nog veel vaker wil doen! Mijn HBO-V-buddy’s, Marije, Stefanie en Ruud, zusters
en broeders in hart en nieren. Dank voor jullie oprechte interesse in mijn voortgang, het is
nu tijd voor nieuwe verhalen (en selfies, veel selfies)!
Mijn medevrijwilligers van de Stichting Vakantiespelen, in het bijzonder mijn
medebestuursleden Debbie, Jan, Julia, Mara, Thijs, Wendy, Wessel, Wilco en alle anderen
die jullie voorgingen. Het is een voorrecht om met jullie en vele anderen de Vakantiespelen
elk jaar te organiseren. Dank voor het luisteren naar mijn wijdlopige betogen en voor de
grappen die daarover gemaakt worden. Bij welk deel van de serie “Zuster Paul oreert” zijn
we nu?
Mijn familie, ooms, tantes, neven, nichten, alle aanhang en kroost. Kiezen voor een carrière
in de zorg is in onze familie geen uitzondering. Kiezen voor promotieonderzoek is echter
minder gebruikelijk. Ik kijk weer uit naar onze familiedagen!
De familie Bakker, mijn schoonfamilie. Ruim zeven jaar geleden deed ik met muizenstapjes
mijn intrede in jullie gezin. Met kenmerkende nuchterheid en warmte ben ik door jullie
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ontvangen. Sinds 30 april zijn we ook volgens de wet familie, met voor mij als enige
merkbare verschil dat ik de gezinsappgroep niet langer kon ontwijken. Dank voor jullie
interesse, warmte en steun, maar bovenal natuurlijk voor het grootbrengen van degene die
mij het liefste is.
Mijn broers en zussen uit de Hemmerhoevetijd, de “pleegies”. Susan, Peter, Susan, Bianca,
Purcey, Arnold, Bianca, Jeroen en Angela, ik bof maar met zo’n grote en warme
bonusfamilie. Jullie hebben mijn jeugd kleur gegeven en samen met jullie partners en
kinderen doen jullie dat nog steeds. Ik ben ontzettend trots op wat jullie allemaal bereikt
hebben in het leven.
Mijn favoriete tweelingzus, Marije. We zijn samen geboren, opgegroeid en hebben onze
veldslagen wel gevoerd. Je bent (zelfs in vergelijking met mezelf) het meest eigenwijze mens
dat ik ken en dat vind ik je beste eigenschap, naast je warmte, hartelijkheid en je vermogen
om belangrijke data te onthouden. Ik zou je voor geen goud inruilen (wel voor een
helikopter, maar dat snap je vast wel). Waar je ook heen gaat met Gert, ik zal je altijd volgen.
Lieve Beau en Lynn, ik ben een bofkont dat ik jullie oom mag zijn. Ik hoop jullie in de
komende jaren nog veel gewoontes en grapjes aan te leren die wij leuk vinden, maar jullie
moeder iets minder.
Mijn lieve ouders. Toen Marije en ik anderhalf waren besloten jullie in een gezinshuis te
gaan wonen. Een beslissing die vormend is geweest voor mij en waar ik grote bewondering
voor heb. Jullie hart is zo groot, daar past altijd elk mens of dier bij. Veel dank voor de
onbezorgdheid, de veilige basis, de onvoorwaardelijke steun in alles wat ik ooit deed en het
rotsvaste geloof in dat alles altijd weer goedkomt.
En tot slot, mijn grote liefde Monique, het laatste woord is voor jou. Lieve pluizebol, tijdens
de diploma-uitreiking van mijn master was het nog te pril tussen ons om je uit te nodigen.
Zeven jaar en 364 dagen later (afgerond zeven jaar dus) kom je naar de verdediging van mijn
proefschrift als mijn vrouw. Dat je dat wilde worden zie ik als mijn grootste en belangrijkste
prestatie. Alles in het leven is een beetje mooier sinds jij er deel van uitmaakt. Olaf zei het
al: “Some people are worth melting for”. Ik smelt voor jou, ik aanbid jou, ik hou van jou.
Het zit erop, dit promotietraject. En nu eropuit, de wereld in, op avontuur!
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towns in West-Friesland, named Hem and Andijk. He finished pre-university education in
2005 from the Regionale Scholengemeenschap in Enkhuizen. After high school, he attended
a bachelor of nursing at the Amsterdam University of Applied Sciences. During his nursing
training, he followed the mental health program with internships different types of
psychiatric wards. He graduated in 2009 with the bachelor thesis “Refinement seclusion
policy of the Penitentiary Psychiatric Center”. After graduation, he started working at the
Academic Medical Center on the closed admission ward of the department of Psychiatry.
Besides working on the ward, he participated in projects concerning evidence-based practice
for nurses, prevention of coercive measures and implementation of electronic health
records. In 2011, he started with the Master Evidence Based Practice in Health Care (clinical
epidemiology) at the University of Amsterdam. He graduated in 2013 with the master thesis
“Nursing staff factors contributing to seclusion in acute mental health care – a prognostic
study”. In 2014, Paul started working as a teacher in nursing at the Faculty of Health of the
Amsterdam University of Applied Sciences. At the same time, he started his PhD-project
“Exclusion by seclusion” under supervision of prof. dr. L. de Haan. From 2016, Paul worked
for the majority of his time on his PhD-project and the implementation of the High Intensive
Care model at the department of Psychiatrie of the Academic Medical Center, were he still
works as a nurse for one day a week. Next to research, clinical work and teaching, he is a
Principal Nurse Educator at Amsterdam UMC, member of the European Violence in
Psychiatry Research Group and member of the editorial board of Nurse Academy GGZ.
Paul is married to Monique; they live together in Enkhuizen. They met during their volunteer
work (which they continue to this day) for the Stichting Vakantiespelen that organises
holiday activities for children in the Dijkgatbos.
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Aggressive behaviour and seclusion
on closed psychiatric wards
Seclusion of patients on psychiatric wards is a controversial
intervention with serious safety issues for patients. Nurses have
an important role in the decision to use seclusion when
encountering aggressive behaviour. The aim of this thesis is to
improve knowledge about the influence of nurses on the
incidence of aggressive behaviour and the use of seclusion, in
order to use that knowledge to prevent such events in the future.
Patients and nurses share views on the factual cause of
aggressive behaviour, but their perception of the severity differ.
The attitude of nurses towards seclusion changed over the last
decades from a therapeutic paradigm to a safety paradigm.
In our study, teams with majority of male nurses were associated
with less seclusion and aggressive behaviour. Teams with high
scores on personality trait openness were associated with less
seclusion and teams with high scores on personality trait
extraversion were associated with patients’ aggression.
There are no golden solutions to improve safety of psychiatric
wards, but increased attention of development of nursing skills
seems as an important step forward. By providing optimal
nursing care, vulnerable patients on psychiatric wards receive the
care they deserve.

Paul Doedens

