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1 Stap 1: 
1.1 Thema vertalen 

Trefwoorden: Gewelddadigheid, aanval, schade, fysiek, negatief, agressie   

Voor vraag 1 heb ik de website Wikipedia.be en synoniemen.net gebruikt. 

 

 

 

1.2 Vergelijkend zoekopdracht 

 

 

  

 

 

 

 

 

Aanval (Google) 

Alles 5.020.000 

Artikels  18.400 

Video 196.000 

Afbeeldingen  462.000 

Boeken 341.000 

Aanval (Bing) 

Alles 12.300.000  

Artikels  46 

Video 162.000 

Afbeeldingen  2.790.000 

Schade (Bing) 

Alles 31.900.000 

Artikels  55 

Video 299.000 

Afbeeldingen  6.080.000 

Schade (Google) 

Alles 48.500.000 

Artikels  1.750.000 

Video 3.460.000 

Afbeeldingen  617.000 

Boeken 504.000 
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1.3 Zoekopdracht in Limo 

  

1.4 Kwaliteit zoekresultaten 

1) https://nl.wikipedia.org/wiki/Agressie 

C: Er is een datum vermeld deze bron werd gemaakt op 4 juni 2017. 

R: ER staat een lijst met bronnen vermeld en deze tekst is onpartijdig. 

A: Er staan geen gegevens op de pagina van een auteur. 

P: Deze tekst is gemaakt om mensen te informeren, iedereen is hun doelgroep en er 

wordt geen reclame gemaakt. 

2) http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=980 

C: Er is een datum vermeld in deze bron november 2015 

R: Er staat een bron vermelding onderaan de tekst.  

A: Er wordt geen auteur vermeld. 

P: Deze tekst is gemaakt om mensen te informeren, iedereen is hun doelgroep en er 

wordt geen reclame gemaakt. 

3) http://www.arbocatalogusvvt.nl/public/file/Omgaan%20met%20verbale%20agressie

.pdf 

C: Er is enkel een jaartal vermeld in deze bron 2010 

R: Ik vond nergens een bronvermelding in dit bestand 

A: De auteurs van tekst worden vernoemd 

P: Deze tekst is gemaakt om mensen te informeren, iedereen is hun doelgroep en er 

wordt geen reclame gemaakt. 

1.5 Terugblik zoektocht 

Nadat ik de goede trefwoorden heb gevonden liep het zeer vlot. Misschien als ik nog wat 

langer had gezocht had nog een paar extra trefwoorden kunnen gebruiken. Het was niet 

makkelijk om alles te vinden maar het is wel gelukt. 

Aanval  

Alles 824 

Boeken 449 

Eindwerken 61 

Audiovisueel materiaal 36 

Afbeeldingen 34 

Diverse teksten 27 

Tijdschriften 4 

Schade 

Alles 14.098 

Boeken 2.447 

Eindwerken 497 

Audiovisueel materiaal 36 

Afbeeldingen 40 

Diverse teksten 306 

Artikels 11.142 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Agressie
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=980
http://www.arbocatalogusvvt.nl/public/file/Omgaan%20met%20verbale%20agressie.pdf
http://www.arbocatalogusvvt.nl/public/file/Omgaan%20met%20verbale%20agressie.pdf
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1.6 Mogelijke onderzoeksvraag 

Heeft drank en drugs een invloed op ons agressief gedrag? 

 

2 Stap 2 
2.1 Bronvermelding 

Amsterdam J. en Niesink R, (2017), Verslaving (geweld door alcohol en drugs), 3e druk, pp. 

189-197 

https://link-springer-com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/content/pdf/10.1007%2Fs12501-

017-0132-z.pdf  

2.2 Bronvermelding bis 

Niesink (2017, p. 190)stelt dat “Het door alcohol geïnduceerde geweld wordt slechts ten 

dele verklaard door de farmacologische effecten van alcohol; ook hier lijken contextuele 

factoren minstens zo belangrijk.”   

2.3 Context 

Mijn artikel komt uit het tijdschrift Verslaving van de redactie Bohn Stafleu van Loghum. Dit 

is een tijdschrift voor mensen in de verzorgsector. Daarnaast besteedt Verslaving aandacht 

aan de verslavende middelen zelf en aan de omgang met verslaafden. 

2.4 Auteur 

Dr. Raymond Niesink is farmacoloog/toxicoloog en universitair hoofddocent bij de faculteit 

Management, Science en Technologie van de Open Universiteit, senior wetenschappelijk 

medewerker bij het Programma Drug Monitoring & Policy van het Trimbos-instituut te 

Utrecht en landelijk coördinator van het Drugs Informatie en Monitoring Systeem 

Dr. J. van Amsterdam is farmacoloog en senior wetenschappelijk onderzoeker drugs- en 

verslavingsonderzoek bij de afdeling Psychiatrie van het AMC te Amsterdam. 

2.5 Structuur 

Er is een duidelijke structuur in de tekst. Er zijn duidelijke tussentitels er wordt ook gebruik 

gemaakt van afbeeldingen om dingen duidelijk te maken. De bronnen worden duidelijk 

weergegeven aan het einde van het document. 

  

https://link-springer-com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/content/pdf/10.1007%2Fs12501-017-0132-z.pdf
https://link-springer-com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/content/pdf/10.1007%2Fs12501-017-0132-z.pdf


6 
 

3 Stap 3 
3.1 Bronnen 

Bron Vindplaats 

Butler, G. K.L., & Montgomery, A.M.J. (2004). Impulsivity, risk 
taking and recreational ‘ecstasy’ 
(MDMA) use. Drug and Alcohol Dependence, 76, 55–62. 

Online tijdschriftartikel op 
Limo 

Chermack, S.T., & Giancola, P. R. (1997). The relation 
between alcohol and aggression: an integrated 
biopsychosocial conceptualization. Clinical Psychology 
Review, 17, 621–649. 

Online tijdschriftartikel op 
Limo 

Dixon, D. R., Kurtz, P.F., &Chin, M.D. (2008). A systematic 
review of challenging behaviors in children 
exposed prenatally to substances of abuse. Research in 
Developmental Disabilities, 29, 483–502. 

Online tijdschriftartikel op 
Limo 

Duke, A.A., Giancola, P.R., Morris, D. H., et al. (2011). Alcohol 
dose and aggression: another reason 
why drinking more is a bad idea. Journal of Studies on 
Alcohol and Drugs, 72, 34–43. 

Online tijdschriftartikel op 
Limo 

Gan, G., Sterzer, P., Marxen, M., et al. (2015). Neural and 
behavioral correlates of alcohol-induced 
aggression under provocation. Neuropsychopharmacology, 
40, 2886–2896. 

Online tijdschriftartikel op 
Limo 

Hasselt, N. van (red.). (2010). Preventie van schadelijk 
alcoholgebruik en drugsgebruik onder 
jongeren. Utrecht: Trimbos-instituut. 
https://assets.trimbos.nl/docs/574ce685-d7af-409f-bb9e- 
71107fcd48d6.pdf 

PDF bestand 

Hoaken, P.N., & Stewart, S.H. (2003). Drugs of abuse and the 
elicitation of human aggressive behavior. 
Addictive Behaviors, 28, 1533–1554. 

Online tijdschriftartikel op 
Limo 

Krul, J., & Sannen, A. (2016). Factsheet opwindingsdelier. 
Informatie voor politie, beveiliging en 
hulpverlening. Utrecht: Trimbos-instituut. 
https://psychotraumanet.org/nl/opwindingsdelierinformatie- 
voor-politie-beveiliging-en-hulpverlening-factsheet 

Website 

Kuypers, K.P.C., Steenbergen, L., Theunissen, E.L., et al. 
(2015). Emotion recognition during cocaine 
intoxication. European Neuropsychopharmacology, 25, 
1914–1921 

Online tijdschriftartikel op 
Limo 

Lang, A. R., Goeckner, D. J., Adesso, V. J., et al. (1975). Effects 
of alcohol on aggression in male social 
drinkers. Journal of Abnormal Psychology, 84, 508–518 

Niet gevonden 

Licata, A., Taylor, S., Berman, M., & Cranston, J. (1993). 
Effects of cocaine on human aggression. 
Pharmacology Biochemistry and Behavior, 45, 549–552 

Niet gevonden 
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Niesink, R. J., Brunt, T.M., & Croes, E.A. (2015). Ecstasy: 
PMMA, MDMA en hooggedoseerde pillen. 
Verslaving, 11, 89–102. 

Online tijdschriftartikel op 
Limo 

Ode, S., Robinson, M.D., & Wilkowski, B.M. (2008). Can one’s 
temper be cooled? A role for agreeableness in moderating 
neuroticism’s influence on anger and aggression. Journal of 
Research in 
Personality, 42, 295–311. 

Online tijdschriftartikel op 
Limo 

Ramaekers, J. G., & Kuypers, K.P.C. (2006). Acute effects of 
3,4-methylenedioxymethamphetamine 
(MDMA) on behavioral measures of impulsivity: alone and in 
combination with alcohol. Neuropsychopharmacology, 
31, 1048–1055 

Online tijdschriftartikel op 
Limo 

Tomlinson, M.F., Brown, M., & Hoaken, P. N. (2016). 
Recreational drug use and human aggressive 
behavior: a comprehensive review since 2003. Aggression 
and Violent Behavior, 27, 9–29 

Online tijdschriftartikel op 
Limo 
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3.2 Auteurs basis tekst 

A) 

 Amsterdam J., Brunt T., Pennings E., Den Brink W.,(2012) Tijdschrift voor psychiatrie 

(Cognitieve schade door intensief gebruik en overdoses van GHB), pp 1001-1010  

Niesink R.,(2010) Verslaving (Cannabis: een persoonlijk drama), pp. 79 – 81 

Niesink R., Laar M., Der Pol P., (2015) Verslaving (grenzen aan gedogen: uitgangspunten 15% 

THC-maatregel nader beschouwd), pp. 44-56 

B) 

Butler, G. K.L., & Montgomery, A.M.J. (2004). Impulsivity, risk taking and recreational 

‘ecstasy’ (MDMA) use. Drug and Alcohol Dependence, 76, 55–62 

Dixon, D. R., Kurtz, P.F., &Chin, M.D. (2008). A systematic review of challenging behaviors in 

children exposed prenatally to substances of abuse. Research in Developmental Disabilities, 

29, 483–502. 

3.3 Buiten de basistekst 

Boeken: 1.268 

Leonard H., (2009). Agressie op school aanpakken: reactiestrategieën voor de praktijk, 

Mechelen Wolters plantyn 

Overtveld K., Louwe J., Orobio de Castro B., (2009). Agressie, Houten, Bohn Stafleu Van 

Loghum 

Schuur G., (2014). Omgaan met agressie, Houten, Bohn Stafleu Van Loghum 

Artikels: 869 

 Verhulst J. (1996) Agressie Psychologie magazine, pp. 10 – 13 

Kuijpers E., (2005) Signaleringsplannen ter voorkoming van agressie, Psychopraxis, pp. 155 – 

161 

Bovyn G., (1994) Agressie en storend gedrag: een psychomotorische benadering, Psychiatrie 

en verpleging, pp. 193 – 197 

Eindwerken: 316 

Vancraeynest J., (2013). Agressie ‘te lijf: De weg naar een agressiebeleid in het Sint-Theresia, 
Kortrijk : KATHO. Departement Sociaal-Agogisch werk (IPSOC) 

Meersdom L., (2003). Agressie: de grens over: moeilijkheden en mogelijkheden binnen de 

hulpverlening, Kortrijk: Ipsoc 

Missinne E., (2013). Agressie bij kleuters en kinderen van de lagere school: methodieken 

onder het vergrootglas, Kortrijk: KATHO. Departement Sociaal-Agogisch werk (ipsoc) 
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Onderzoeksliteratuur 58 

Poelman M., Smith D., (2007). Agressie tegen holibi’s in Brussel stad, Maklu uitgevers, 

Antwerpen 

Goedhuys J., (2013).  Agressie in de consultatie, ACCO, Leuven 

Philips P., Smiths D., Leers B., (2007). Agressie in de welzijnssector: een overzicht en 

tussentijds verslag. Jongerenbegeleider VZW 

E-artikels: 56.450 

De Wijver B., 13/12/2017, Ruim tachtig leerkrachten slachtoffer van geweld, De Morgen, p.3 

Luif M., 01/12/2017, Het moeras van haatberichten, De Standaard, p. 35 

Van den Broeck S., 22/11/2017, Ontspan al uw poten, Knack, p. 83 
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4 Stap 4 
4.1  Organisatie 

De organisatie die ik heb gekozen is de beweging tegen Geweld – vzw ZIJN. Deze organisatie 

zet de samenleving in beweging tegen familiaal geweld en seksueel geweld om de spiraal 

van geweld te doorbreken. Het is een zeer verzorgde website met duidelijke links en alles is 

netjes uitgelegd. Deze site is gemaakt om mensen te informeren over de organisatie wat ze 

precies allemaal doen. Maar ook voor mensen die te maken hebben met familiaal geweld en 

seksueel geweld. De taal is ook gericht voor iedereen het is geen moeilijke taal. Ik merk ook 

dat de site regelmatig wordt geüpdatet ik zie het aan de datum onderaan de website. Ook 

hun activiteiten worden mooi bijgehouden aan de zijkant van de pagina. Ik kan ook snel en 

duidelijk de medewerkers terug vinden met hun contactgegevens.  Wie de auteur van de 

website is kan ik niet terug vinden. Ik vind de website zeer goed want ik denk dat mensen die 

de hulp nodig hebben via deze weg zeer goed kunnen vinden hoe ze het best geholpen 

kunnen worden. Op de website vindt je ook de agenda terug van de organisatie, ik vindt het 

wel jammer dat de agenda voor 2018 er nog niet opstaat. Maar aan de agenda van 

afgelopen jaar te zien is het duidelijk dat ze toch veel acties doen om geld in te zamelen en 

zo ook de kwestie aan de mensen te laten horen. Er is ook een link naar vele getuigenissen 

vanuit verschillende standpunten. Ik heb er enkele gelezen en ik vond ze toch zeer 

aangrijpend. Ook is er toegang naar al hun nieuwsbrieven sinds 2011 zo kun je zien hoe de 

organisatie is gegroeid en vooruitgang heeft geboekt. 

Dit is de laatste nieuwsbrief die ik heb gevonden: 

ZIJN, (28/09/2017). Persbericht: #OokMannenMakenHetMee, geraadpleegd op 16/12/17, 

http://www.vzwzijn.be/nieuwsbrieven/persbericht-ookmannenmakenhetmee  

  

http://www.vzwzijn.be/nieuwsbrieven/persbericht-ookmannenmakenhetmee
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4.2 Juridische documenten 

• De aanstelling van een preventieadviseur psychosociale aspecten en eventueel een 

vertrouwenspersoon. Deze persoon heeft o.a. een taak bij het melden en het behandelen 

van de feiten van geweld. Ondernemingen met minder dan 50 werknemers doen verplicht 

een beroep op hun externe dienst voor preventie en bescherming op het werk; 

• Het nemen van de nodige maatregelen om een einde te stellen aan de feiten van geweld 

•  De werkgever voert een preventiebeleid t.o.v. deze problematiek (inventarisatie, evaluatie 

en het nemen van de noodzakelijke preventiemaatregelen). Deze procedures moeten 

worden opgenomen in het Arbeidsreglement 

• Het nemen van de nodige maatregelen voor de opvang van eventuele slachtoffers; 

• Het vastleggen van de procedures voor klachten (met nadruk op interne procedures). Er 

wordt een onderscheid gemaakt tussen formele en informale interventies; 

Prevent, (2017), prevent, geraadpleegd op 16/12/17, 

https://www.prevent.be/thema/agressie  

4.3 Statistieken 

Geregistreerde agressiegevallen 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Totaal 

Vlaanderen 610 734 834 751 846 752 

Aantal  
gereden km's 130.554.452 143.475.056 163.707.090 175.331.631 193.395.622 200.158.825 

aangiften/miljoen 

gereden km's 4,67 5,12 5,09 4,28 4,37 3,76 

Antwerpen       

aangiften/miljoen 

gereden km's 6,36 9,26 9,85 8,85 8,13 5,32 

Oost-Vlaanderen       

aangiften/miljoen 

gereden km's 6,93 4,21 3,13 2,37 3,19 4,16 

Vlaams-Brabant       

aangiften/miljoen 

gereden km's 2,48 1,74 2,20 1,65 2,32 1,97 

Limburg       

aangiften/miljoen 

gereden km's 3,29 3,34 3,78 3,35 3,01 2,77 

https://www.prevent.be/thema/agressie
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Carlie M., 2006, cijferagressievandalismeov, 
www.mobielvlaanderen.be/docs/persberichten/cijfersagressievandalismeov.doc  

 

5 Stap 5 
5.1 Persoonlijk besluit 

Ik denk dat ik wel voldoende informatie gevonden heb over mijn onderwerp. In het begin 

liep het wat vlotter dan daarna. Ik heb veel gebruik gemaakt van Limo, ik denk dat ik in de 

toekomst zeker vaker Limo ga gebruiken. Ik ben zeer gericht naar info op zoek gegaan. Ik 

moet nog een beetje trainen op het zoeken naar volledige info en ook wat minder uitstellen. 

Ik heb bijgeleerd dat ik toch af en toe iets verder moet zoeken dan alleen maar google. Het is 

soms beter om op andere plaatsen te zoeken waar ik misschien betere info kan vinden; 

West-Vlaanderen       

aangiften/miljoen 

gereden km's 2,38 4,25 3,61 2,82 2,79 3,42 

http://www.mobielvlaanderen.be/docs/persberichten/cijfersagressievandalismeov.doc

