Stappenplan EMB in Vizier: ‘Onbegrepen gedrag leren begrijpen’ versie 1 dd 04-01-2019
Stap

Kernwoord

Personen

Tijdsduur

Taken (LGP = Lijst Gedrag Problemen)

Verantwoordelijkheid

0

Voorbereiding

 Persoonlijk
begeleider
 Verwant (wettelijke
vertegenwoordiger)

30
minuten

 Verwant mondeling uitnodigen en inplannen profielgesprek, inplannen team gesprekken
 Opsturen toestemmingsformulier: vragen om deze ingevuld mee te nemen naar gesprek of
mondeling/schriftelijk te laten weten niet mee te doen
 Aanschaf filmcamera met statief en USB, afspreken kluis/gesloten kast voor USB

Persoonlijk begeleider

1

Profielgesprek

 Persoonlijk
begeleider
 Begeleider Wonen
 Begeleider
Dagbesteding
 Verwant

1 uur






Verzamelen toestemmingsformulier: kopie geven aan verwant, origineel in een map
Profiel maken van onbegrepen gedrag met vermoedelijke positieve of negatieve oorzaak
LGP met frequentie en ernst digititaal invullen en opslaan op USB (anders papier scannen)
Inplannen 3 filmmomenten* (inclusief nacht en dagbesteding): begeleiders laten bevestigen dat zij
op die momenten de opnames gaan maken, afspraken over camera
 Profiel overnemen in Video-analyse 1 formulier -> printen

Persoonlijk begeleider

2

Filmweek 1

 Begeleiders (team)

1 uur

 Filmen van 3 x 5 minuten inclusief wat er vooraf/achteraf gebeurt
 Korte beschrijving van situaties in Video-analyse Formulier
 Coderen en opslaan van 3 filmpjes op USB (initialenclient_filmweek1_moment1 _datum -> bijv:
AB_filmweek1_moment3_01-10-2019), verwijder van geheugenkaart

Persoonlijk begeleider:
coördinatie, herinnering sturen,
check of gedaan is en kwaliteit
opnames voldoende is, anders
oplossing (bijv extra opnames)

3

Video analyse 1

 Persoonlijk
begeleider
 Begeleider Wonen
 Begeleider
Dagbesteding
 Gedragsdeskundige

2 uur

Gedragsdeskundige

4

Filmweek 2

 Begeleiders (team)

1 uur

 Video-analyse formulier 1: allemaal LGP profiel aankruisen op aanwezigheid en intensiteit met
aanvulling van gedragingen (onafhankelijk van elkaar), dan 1x kijken voor consensus, 1x kijken
turven: 3x5 = 90 minuten (dan pauze). Per filmopname 1 Consensuslijst 1 invullen in formulier.
 Groot verschil Consensuslijst 1 vs Profiel betekent Filmweek 1 + Video-analyse 1 herhalen
 Inplannen van acties en filmweek 2 (of herhaling Filmweek 1 + Video analyse 1)
 Consensuslijst 1 overnemen in Video-analyse 2 formulier -> printen
Acties toepassen in dezelfde filmmomenten als Filmweek 1. Overige taken: zie Filmweek 1.

2 uur
 Persoonlijk
 Video-analyse formulier 2: allemaal LGP Consensuslijst 1 aankruisen op aanwezigheid en intensiteit
begeleider
met aanvulling van gedragingen (onafhankelijk van elkaar), dan 1x kijken voor consensus, 1x kijken
turven: 3x5 = 90 minuten (dan pauze). Per filmopname 1 Consensuslijst 2 invullen in formulier.
 Begeleider Wonen
 Vermindering scores Consensuslijst 2 vs 1: afspraken maken om te borgen. Verwant informeren.
 Begeleider
Dagbesteding
 Geen vermindering: Filmweek 2 + Video-analyse 2 herhalen met andere acties.
 Gedragsdeskundige
 Alle formulieren en filmopnames gecodeerd op USB (geheugenkaart filmcamera leeg)
*Of direct op een scoringslijst bijgehouden in geval van duidelijk gedrag maar onbegrepen informatie zoals frequentie en tijdstip
5

Video analyse 2

Persoonlijk begeleider: zie 1
Gedragsdeskundige
Afronding: persoonlijk begeleider

