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Frequentie en 

intensiteit 

 Intramurale training 

 individuele sessie: wekelijks één uur 

 groepstraining: om de week anderhalf uur 

Duur  Passend traject naar wens en mogelijkheden van de jongere 

Uitgangspunt is 15 sessies 

Doelgroep  jongens en meiden van 16-21 jaar met forse  

agressieregulatie problematiek 

Problematiek Jongens en meisjes in de leeftijd van 16-21 jaar met een forse 

agressieproblematiek. De jongeren hebben (intensieve) behandeling 

nodig voor het leren reguleren van hun agressieve gevoelens en 

gedrag. De jongeren hebben in ieder geval last van reactieve 

agressie, maar kunnen daarnaast ook proactieve agressie vertonen. 

De jongeren kunnen de controle over hun agressieve gevoelens 

verliezen als zij provocatie ervaren en reageren dan gewelddadig. Het 

agressieve gedrag is veelal een reactie op narcistische krenkingen 

en/of het idee hebben dat ze respectloos worden behandeld. De 

agressie is vaak onderdeel van een psychosociale en/of psychiatrische 

problematiek. Het agressieve gedrag is gerelateerd aan een geringe 

impulscontrole, weinig beheersingsvaardigheden en zelfcontrole, zich 

snel aangesproken en bedreigd voelen, beperkte vaardigheden voor 

het adequaat hanteren van conflicten, een tekort aan 

probleemoplossende vaardigheden en rigide en negatieve cognities.  

Methodieken De intramurale training maakt gebruik van een cognitieve 

gedragsmatige aanpak met dramatherapeutische technieken, waarbij 

continu aandacht is voor het motiveren en het vergroten van het 

geloof in eigen kunnen om zo de leerbaarheid te vergroten. Er wordt 

gewerkt aan het verminderen van stress en agressieve gevoelens, 

beheersingsvaardigheden, impulscontrole, het vergroten van het 

zelfinzicht, inzicht in triggers en het veranderen van disfunctionele 

cognities. Ook is de interventie gericht op het verbeteren van de 

zelfcontrole, de wijze van informatieverwerking, het richten van de 

aandacht en het verminderen van negatieve interactiecirkels tussen 

de jongere en ouder(s)/verzorger(s). Het oplossen van problemen en 

gedragsalternatieven worden geoefend aan de hand van fictieve en 

zelfingebrachte probleemsituaties. Nieuw gedrag wordt aangeleerd via 

rollenspelen, imitatie, modelling en positieve bekrachtiging. De 

individuele training bestaat naast de intake met motivatieonderdeel 

uit verschillende modules.  

De AR op Maat maakt gebruik van een werkboek voor de individuele 

training en een werkboek voor de groepstraining. De werkboeken 

worden naast elkaar aangeboden. De interventie is ontwikkeld en 

beschreven door L.M. Hoogsteder (werkzaam bij De Waag in 

Amsterdam). Oordeel Erkenningscommissie 

Gedragsinterventies Justitie: Erkend 

Doelen 

 

De interventie heeft primair als doel de zelfregulatie van een jongere 

met een forse agressieproblematiek te verbeteren om zo de kans op 

recidive te verkleinen. Dit door het verminderen van dynamische 

individuele risicofactoren die gerelateerd zijn aan de 
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agressieregulatieproblematiek.  

Locatie Gebouw Klein Havelte in Hoenderloo 

Aanmelding Via indicatiestelling door de gedragsdeskundige of via het PMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


